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Oversigt

over

de ridensk.ibelige}Iøder

i

den naturliistoriske Forening

i Aaret 1890.

Den 17de Januar holdt Docent, Dr. Boas et Foredrag om Hermaphro-

ditisme hos Eaavildtet (Vidensk. Medd. 1890, S. 1-23).

Den 31te Januar gav Dr. KoMentp-Rosenvinge et Referat ed BeincJces

Undersøgelser over Østersøens Algevegetation: hvorefter

, Dr. F. A, Poulsen læste over Yngleknopperne hos Malaxis
pahidosa {se den hotan. Forenings Festskrift, 1890, p. 182),

Den 14de Februar forelagde Dr. V.A. Poulsen en ny Burnianniacée (se

Overs. ov. d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890, p. 18); og

Dr. B, S. Bergh læste over Modningen af det parthenogene-

tiske Æg.
W,

stematik.

Den 14de Marts gav Professor, Dr. Liltken en Udsigt over de af Kap-

tajn Wandel paa "Fylla »s Togt til Davis- og Danmarks-Strædet

paa større Dybder fundne Fisk; hvorefter

Dr. H. J. Hansen gav en lignende Oversigt over de ved

denne Lejlighed fundne Krebsdyr og Pycnogonider.

Den 26de Marts gav Inspektor Levinsen og Cand. Posselt tilsvarende

Meddelelser om de paa Kaptajn Wandels Togt til Davis- og

Danmarks-Strædet skrabede lavere Dyr.

Den 18de April forelagde Professor, Dr. Lntken til Optagelse i Med-

delelserne 2 ornithologiske Aarsberetninger, affattede af Museums-

Assistent, CsLud, H. Winge (Vidensk. Medd. 1890, S. 54— 105;

S. 106-157).

Inspektor Levinsen læste over de hidtil i Regelen oversete

Genitalbørster hos Regnorme, samt over Alcyonidium gelati-

nosum og parasiticum og de ejendommelige saakaldte Spicula

i førstnævntes Endetarm; hvorefter



Docentj Dr. Jungersen foredrog om Ehodeus amarns^ dens

Forplantning og Udvikling samt foreviste dens ejendommelige

« Larveform » i Mnslingegjæller ra. m., og

Professor, Dr. Warming forelagde flere »Particulæ" af bra-

silianske Planter (Vidensk. Medd. 1890, S. 24-53; S. 158— 165;

S. 182—205) og knyttede dertil en Eække almindelige Bemærk-
ninger om Lagoa Santas Vegetation.

Den 30te April fi-emsatte Professor, Dr. Warming en Eække Bemærk-
ninger om Strandvegetationen i morfologisk og anatomisk Hen-
seende. (S. A'idensk. Medd. 1890, S. 206-239),

Den 24de Oktober overværedes Mødet af Prof. FlaJiauU fra Montpellier

og d'Hrr. Delamer og Galaviélle, som havde den Mission fra

den franske Regering at virke for at knytte de franske og

skandinaviske Universiteter fastere til hinanden og at lette

Samkvemmet mellem de Studerende, samt af Hr. Mostoivzeiv

fra Moskou. Prof. FlahaiiU gav en Fremstilling af den oven-

nævnte Missions Karakter og Formaal samt af den Udvikling,

de videnskabelige Institutioner i Montpellier havde faaet i den

senere Tid.

Docent, Dr. R. S. Bergh meddelte derefter «Nye Bidrag til

Anneliderues Udviklingshistorie » (s. Zeitschr. i vrissensch. Zool.

Bd. L. 1890); og

Prof., Dr. Warming fremlagde Adjunkt St Stefdnssons Af-

handling "Fra Islands Væxtrige« (Vidensk. Meddel. 1890, S. 166

181) og henledte Opmærksomheden paa nogle nye botaniske

Skrifter. , .

Den 7do November læste Inspektor, Dr. Meinert over en ny vingeløs

Flue-Art {Ænigmatias blattoides) (Entomolog. Medd. 2Bd.); og
Professor, Dr. Warming forelagde Brasiliens Sapindaceer

(Vidensk. Medd. 1890, S. 240—245) samt nogle nye botaniske

Skrifter,

Deu 21de November læste Docent, Dr. Boas over Kopnlationsorganerne

ho8 de amniote Hvirveldyr (Morphol. Jahrb. 17 Bd.); og
Dr. F. A. Poulsen gav et Keferat over Zimmermanns nye

Studier over Tradescantia-Arternes Leucoplaster.

Den 5te December gav Cand. Rørdam et Keferat af BJytts Theorjer
om den geologiske Tidsregning; og

Docent Rostrup læste over de i Danmark forekommende
Arter af Slægten Taphrina (Vidensk. Medd. 1890, S. 246—264).

Den 19de December læste Cand. Posselt over Ommatostréphernes Fa-
milie (Vidensk. Medd. 1890, S. 301—359); og

Prof., Dr. Warming læste over Vandet som plantegeografisk

Faktor (Overs. ov. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1891).



Bidrag til Kundskaben om

Hermaphroditisme hos Eaavildtet

(«Eaaer med Opsats»).

Af

Dl. J. E. V. Boas.

Man finder, særlig i Jagtlittcraturen , ret hyppig omtalt saakaldte

„Raaer med Opsats" („gehorute Eicken", „Bukkeraaer") , d. v. s.

Individer, der efter de ydre' Genitaliers Forhold fremtræder som

Hundyr, men som ikke desto mindre hærer en mere eller mindre

udviklet, tydelig fremtrædende Opsats i). Der sigtes ikke her til

') Desværre har jeg ikke i saa stor Udstrækning, som jeg har onstet,

kunnet eftergaa Jagtlitteraturen i Anledning at det foreliggende

Spørgsmaal, da vore offentlige Bibliotheker næsten intet indeholder

af udenlandsk Jagtlitteratur, særlig intet af de nyere Jagttidsskrifter

hvad der er ret beklageligt, da denne Gren af Litteraturen inde-

holder mange zoologiske Meddelelser af Interesse, Side om Side

ganske vist med talrige Bidrag af rent underholdende Art, Jeg har

dog ved privat Velvillie kunnet efterse største Delen af, hvad der

hidtil er iidkommet af det vigtige tydske Jagtblad .Der Waidmami..

(eller «Weidmanns som Navnet i de sidste Aargauge skrives), paa

hvilket en af mine Bekjendte mellem Forstmændene havde den Godhed

paa given Anledning at henlede min Opmærksomhed: de Bind af

dette Tidsskrift, som jeg har gjennemsét, er 2.—20. Aargang (de tre

sidste dog i ukomplette Exemplarer), samt et enkelt Nummer af

21. Aargang (1889—90). Jeg har her i de fleste Aargange fundet

omtalt et eller flere Tilfælde af «gehornte Eicken^ eller Afbildninger

af Opsatsen af saadanne: 3. Bd. p. 29, 78, 62; 4. Bd. p.l02, 142;

6. Bd. p. 9, 4t>, 80, 125; 8. Bd. p. 14; 10. Bd. p. 6, 63, 231; 13. Bd.

p. 148, 231, 360, 368; 14. Bd. p. 5, 356; 15. Bd. p. 110, 248; 16. Bd.

Vidensk. Meddel, fra den naturh Forening. 1890. 1



de ganske lave Forhøjninger paa Pandebenene, som findes hos

enhver Kaa, og særlig er kjendelig hos gamle Eaaer; disse Dele

træder først frem paa det skeletterede Hoved, medens de Opsatser,

hvorom her tales, er kjendelige udeu videre eller endog ligesaa

stærkt udviklede som hos normale Bukke. I Almindelighed er dog

Opsatsen hos „Raaer med Opsats" mere eller abnormt udviklet;

kun i faa Tilfælde finder man angivet; at den har været fejet, i

Keglen fejes den ikke og afkastes ikke; hyppigst synes Takkerne

ikke at blive til mere end Spidser, jævnlig repræsenteres de endog

kun af Eosenstokkeno med en knudeformig Opsvulming paa Enden.

Undertiden udvikles de til en Parykopsats ^).

Desværre er de paagjældende Dyrs indre Genitalier kun

yderst sjældent bleven undersøgte, endnu sjældnere undersøgte af

Personer med tilstrækkelig anatomisk Uddannelse; i Reglen nøjes

de brave Jægere med at save Pandeskallen af og indlemme Op-

satsen i deres „Geweihsammlung". Undertiden ledsages dog Med-

delelsen om, at en Eaa med Opsats er bleven nedlagt, af den Be-

mærkning, at det paagjældende Dyr aldrig havde sat Lam eller

lign. I nogle Tilfælde har jeg fundet Bemærkninger, som viser, at

man ved „Opbrækningen" har fundet Abnormiteter i Genitalierne,

uden at dog disse Bemærkninger — undtagen i meget sjældne Til-

p. 142; 17. Bd. p. 106, 235, 356; 18. Bd. p. 51, 71, 87; 19, Bd, p. 151,

312; 20. Bd. p. 189, 347; 21. Bd. p. 97. I Niemann, Vaterlandische

Waldberichtc , Zweites Stiik (1820), p. 195, findes to Tilfælde omtalte;

Blasius nævner et i sin "Saugethiere Deutschlands'> p. 464, Smlgn.

desuden de senere anførte samt Altum, Forstzoologie 2. Aufl. 1. Bd.

p. 365. — Mine ovenfor gjorte Bemærkninger om Opsatsens Karakter

er støttede til dette Materiale. -

) Ved Parykopsats forstaas som bekjendt en ufejet Opsats, som ikke

fældes, men bliver ved at voxe ; Overfladen af Benmassen er bedækket

med talrige tætstillede lange Udvæxter, der, efterhaanden som Dyret

bliver ældre, tiltager i Længde; Opsatsen tiltager derved i Omfang,

deus Form bliver ofte meget uregelmæssig, den voxer udover Hovedet,

kan tildække Øjnene o. s. v. Saadanne Parykopsatser findes dels hos

Bukke, hvis Testikler er atrofiske, dels hos kastrerede Bukke (f. Ex.

hos Individer, hvis Testikler er gaaede til Grunde ved, at de har

faaet et Skud i Pungen).
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fælde j se nedenfor — er videnskabelig brugbare. Paa den anden

Side har jeg i flere Tilfælde fundet Angivelse om, at en Eaa med

Opsats fulgtes af et Lam og havde et stærM udviklet Yver, eller

at den ved Opbrækningen viste sig at være drægtig, — Angivelser,

der jo tyder paa normale Hundyr.

En sagkyndig Undersøgelse er dog som sagt kun i enkelte Tilfælde

foretagen; jeg finder (foruden det ene af mine egne, som jeg tid-

ligere kortelig har beskrevet) kun to saadanne Tilfælde omtalte,

af hvilke det ene tilmed kun er yderst kort refereret. Det sidst-

nævnte er beskrevet af Nitsche (Prof, i Zoologi ved Forst-

akademiet i Tharand)^). Det drejede sig om et Stykke Eaavildt med

ganske korte, næsten knudeformede, iifejede Takker (Rosenstokken

medregnet henholdsvis 12 og 17^°^ høje); om dette meddeler Forf.:

„Die ausseren Geschlechtstheile des Stuckes waren vollstandig

ausgebildet, namentlich die Schtirze stark entwickelt, und auch in

den inneren, von mir genau untersuchten Geschlechtsorganen des

fibrigens gelten [og som det andensteds siges: meget gamle]

Stuckes konnte ich keinerlei Abnormitat wahrnehmen".

Det andet Tilfælde — og vistnok det eneste, der overhovedet

hidtil er udførligere beskrevet — er meddelt af C. Eckhard i et

Universitetsprogram^). I Eckhards Afhandling beskrives udførlig

Kjønsorganerne af en „Eaa med Opsats". Det var en Sexender,

') Tharander Forstliches JahAuch 33. Bd. (1883) p. 124.

*) Det bærer følgende Titel: Program Sr. Konigl. Hoheit dem Gross-

herzoge von Hessen und bel Bhein Ludewig IV zum 25. Aug. 1886

gevvidnet von Rector u. Senat d. Landesuuiversitilt. — Ein Beitrag

z. Lehre von d. Vorkommen gehorntor weiblicher Eehe. Von Dr. C,

Eckhard, Prof. d. Auatomie u. Physiologie. Giessen 1886. — Den af

Eckhard beskrevne „Kaa med Opsats" var skudt paa en hessisk Hof-

jagt og efter højeste Ordre oversendt ham til Undersøgelse; efter en

HoQagt følgende Aar holdt E. et Foredrag" over sin Undersøgelse for

den høje Jagtherre og hans Gæster. — Afhandlingen er ledsaget af

flere Tavler, fremstillende Kjønsorganerne hos det undersøgte Dyr,

hos en normal Eaabuk og en normal Eaa, samt af et Ljstrykbillede

af Dyrets Hoved (foruden et af en anden „Eaa med Opsats", hvis

Genitalier E. ikke har undersøgt selv, men som efter Sigende skal

have haft normale hunlige Genitalier).

1
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begge Stænger ganske veludviklede, fejede, maalte langs Krum-
ningen 17'^™ lange. Den ydre Kjønsaabniug "omtr. som hos en

Raa, dog var Clitoris større end hos et Hundyr. Undersøgelsen af

de indre Genitalier gav følgende Eesultat: Der var to utvivlsomme,

om end stærkt atrofiske Testikler tilstede, med tilhørende Bitestikler

og Sædledere; de sidste aahnede sig i Urogenitalkanalen ; Testik-

lerne laa i Bughulen. Men der var derhos en tydelig Vagina,

Corpus uteri og Uterushorn udviklede, som ganske vist var svagere

end hos et Hundyr, men dog anselig udviklede. Dyret var saaledes

en saakaldt Pseudohermaphrodit, af overvejende maskulin Ud-
vikling og Habitus, men dog med visse feminine Karakterer i). Det
kan her bemærkes, at lignende Pseudohermaphroditer (med Testes

og med stor Uterus) ikke hører til de største Sjældenheder hos

vore Husdyr af Artiodaktylerues Afdeling
;

jeg har selv i Aarenes

') Et lignende Tilfælde som Eckhards er rimeligvis det, som Niemann
anfører i Vaterliind. Waldb. 2. Stiik p. 19(3 ned.: „Ira Journal fur
Forst, Jagd und Fiscberei (fur das Jabr 1807 im Isten Hefte) wird
einer geboruten Eebgeis erwabnt, welcbe im J. 1806 im Eurstentbum
Dillenburg erlagt vvurde. Sie trug ein neun Zoll langes vollkommeu
ausgerektes Gabelgeborn. Beim Aufl^rucb fand man die sogenannte
Tracbt nicbt, dagegen aber am Anfange der Mchr- oder Loudenbraten
zwei driisenartige Gewacbse, jeder von der Grosse und Form einer
starken Mandel. Beim Aufscbneiden erscbieu die Masse dieser Driisen,
wie die des gewohnlicben Kurzwildprets. Uebrigens war das Feucbt-
blatt dieser Eikke vollkommen so bescbaffen, wie man es an jedera
anderen weiblicbeu Reb findet und von'einem Pinsel war keine Spur"
Dyret synes citer de givne Data at have været endnu mere udpræget
hanligt end det af Eckbard beskrevne. - Et lignende er maaskeP)
ogsaa det af Grev Stracbwitz i Waidmann 13. Bd. p. 360 omtalte-
„Dies Eeb [skudt den 17. Maj] trug ein ungefegtes Gablergeborn mit
ganz und stark entwickelter Augensprosse. Die Stangen sind bis"oben
gut beperlt und baben die vollkommen gescblossenen Eosen und
Rosenstocke die Starke wie bei einem geringen Secbserbock. Wlibreud
dies ziembcb banfig vorkommt

, fand sicb diesmal jedocb ausser dem
ieucbtblatt beim Aufbrucb uocb 2 Hoden vor, wovon dor einc normal
der andere verkummert war. Von bescblagen-sein und gesetzt-baben
war mcbts wabrzunebmen". Der kan efter disse Angivelser ikke være
Ivivl om, at Dyret havde én velndviklet Testikel - en erfaren Jæ-er
som Grev S. tager ikke fejl af sligt - ; derimod kan det ikke an'ses
for givet, at den „verkiimmerte« Testikel virkelig var en saadan
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Løb haft Lejlighed til at undersøge en hel Eække saadamie (af

Svinetj Oxen og Faaret).

Det Bidrag, som i det følgende skal meddeles, er stdttet til

en Undersøgelse af Genitalierne af tre „Raaer med Opsats", af
m

hvilke de to første viser helt andre Forhold end baade Nitsches og

Eckhards Tilfælde og i det hele frembyder en ikke ringe Interesse,

medens det tredie slutter sig nær til. det af Nitsche beskrevne.

Nr. 1.

Det første af de paagj ældende Dvr blev skudt d. 24. Marts

1886 paa Baroniet Holstenshus i Fyn af Baron A. C. Berner-.

Schilden-Holsten, som i „Dansk Jagttidende" 3. Aarg. p. 13

meddeler følgende om Dyrets Exterieur:

„Ved at betragte flere Stykker Raavildt, som stod paa Hov-

gaardsmarkerne, opdagede jeg et Lam, der syntes at være meget

svagt, idet det af og til satte sig og havde Vanskelighed ved at

holde Hovedet oprejst. En Undersøgelse paa nært Hold gjennem

en Kikkert viste, at det havde V/2 Tomme høje Knopper paa

Pandeskallen, men da det flyttede sig, saas Skjørtet aldeles tydelig.

Det stod mig strax klart, at jeg maatte skyde Dyret, dersom jeg

ønskede at faa en nøjagtig og videnskabelig Undersøgelse af

Grunden til denne Abnormitet, da det sikkerlig vilde falde inden

ret længe og saaledes umuliggjøre en Obduktion. De herværende

Skytter var enige med mig om, at Dyret ikke vilde leve Natten

over, og jeg ansaa det derfor for min Pligt at ende dets Lidelser

med en Kugle. Dyret viste sig at være en Eaa, og udvendig ad-

skilte det sig kun fra sine Lige ved IV2 Tomme høje, laadne

Knopper, hvis Ender var brudte gjennem Huden og dannede en

perlet Rose, hvorfra der fremad havde udviklet sig en Spids paa

ca. V2 Tomme".

Dyret blev derpaa indsendt til Konservator Hansen ved Zoolo-

gisk Museum og af ham udstoppet for Baron Holsten (Stykket var

udstillet paa Jagtudstillingen i Rosenborg Have 1886); Bækken-

regionen med Kjønsorganerne sendtes i Maj 86 til Dr. Krabbe med

Anmodning om , at de maatte blive undersøgte. Undersøgelsen
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udføltes af mig, og en kort populær Rapport blev afgiven, som af

Baron Holsten offentliggjordes i samme Aargaiig af Jagttideudeu

pag. 54.

De ydre Kjønsdele manglede paa Præparatet, men de har —
som af Baron Holstens Meddelelse fremgaar — været i det væsent-

lige som hos en Raa. I den forreste Del af Urogenitalkanalenj af

hvilken der er en Stump tilbage, munder Blæren samt Vagina;

paa Grænsen af Vagina og Urogenitalkanal en af et meget fint

Hul gjennemboret Hymen. Vagina fortsætter sig fortil i et uparret

Corpus uteri (se Fig. 1), der ved sin forreste Ende deler sig i
r

to Uterus-Horn, af hvilke det venstre er ganske kort, medens

det højre har en normal Form; de to Uterus-Horn er som hos

den normale Raa bagtil et kort Stykke forenede udvendig, adskilte

indvendig ved en Længdeskillevæg. Det venstre Horn ender
blindt, lidt tilspidset. Det højre derimod fortsætter sij? i en

Tube, ind i hvilken der fra Børhornet kan indblæses Luft; ligesom

hos den normale Eaa bliver Tuben lidt videre henimod Endeu, hvor

den bærer et Par smaa Lapper, som repræsenterer Fimbrierne *)

Tæt ved Enden af Tuba befinder sig et ovalt Legeme, der for den

ydre Undersøgelse fremtræder som en tydelig Æggestok (se mere

nedenfor).

De beskrevne Dele har, som det ogsaa vil fremgaa af Figuren,

en infantil Habitus, men har iøvrigt — bortset fra det venstre,

rudimentære. Børhorn - i det væsentlige et Udseende som hos et

normalt Hundyr. Vagina + Corpus uteri (regnet til b Fig. 1,

altsaa den samraenvoxede Del af Uterushornene medregnet) har en

Længde af 8V2"='", det venstre (rudimentære) Uterushorn er omtr.

8""° langt, det højre Uterushorn 2V4'^"'. langt.

Som allerede bemærket findes tæt ved Enden af Tuben et

lille Legeme, der fremtræder som en Æggestok; den er oval,

Længden 7, Bredden 5, Tykkelsen henved S""". Dens ydre For-

M Hvorvidt Tuben er aabon ved Endeu eller ej, har jeg ikke med Sik-
kerhed kunnet afgjore; derimod er den aaben i hele sit Forløb (fra

Uterus kan der blæses Luft helt ud til Enden af Tuben).
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hold er aldeles som en normal Æggestoks*). Den er fasthæftet til

Ligamentum latum mellem Fimbrierne og Enden af Uterushoruet

;

fra den ene Ende af Æggestokken gaar der et kort Ligamentum

OA^arii hen til sidstnævnte. Foran for Æggestokken ligger et lille

udposet Eandparti af Lig, latum, i hvis Væg tæt ved Randen

Tuben løber, tildels i Bugter (ganske lignende Forhold f. Ex. hos

Koen , se Waldejer 1. c. p. 1 1 ; smlgn, ogsaa de nedenfor under

Nr. 2 og 3 beskrevne Præparater). Æggestokken er bagtil beklædt

med den sædvanlige, paa Spirituspræparatet hvidlig glinsende, Peri-

tonealbeklædning, medens Overfladen af den forreste Del er gullig

og mat; en skarp Linie adskiller de to Partier (se Fig. 1 og sam-

menlign dermed f. Ex. Gegenbaurs Figur af Menneskets Æggestok

i hans Ånatomie d. Menschen 2. Aufl. p. 591)^). -

Et Stykke af Æggestokken blev skaaret ud og lagt i Snit.

Det mikroskopiske Billede bekræfter det Indtryk , som den makro-

skopiske Undersøgelse giver: det er virkelig en Æggestok, vi har

for os. Det er en Æggestok, der nærmest ligner den normale

Æggestok hos ganske unge Dyr (smlgn. Waldeyer 1. c. Tab. 2 Fig. 12).
+

Æggestokkens Stroma bestaar af en tæt Bindevævsmasse med tal-

rige Kj æraer. I de mere perifere Dele af Æggestokken findes ind^

lejret i Stromaet, paa nogle Steder i talrig Mængde, paa andre

Steder sparsommere , uregelmæssige grenede Cellestrænge , der

ganske minder om de af Waldeyer beskrevne „Ovarialschlauehe'^,

Og mere begrænsede smaa Cellegrupper (Anlæg til Graafske Fol-

likler). Begge bestaar overvejende af smaa Celler, mellem hvilke

dog paa mange Steder ses større Celler, der tydelig træder frem

mellem de andre og navnlig udmærker sig ved Kjærnens sædvanlig

meget betydeligere Størrelse: Primordialæg (Fig. 2). Paa

enkelte Steder fremtræder endvidere Cellegrupper med væsentlig

^) Smlgn. Waldeyer, Eierstock und Ei, særlig Figurerne paa Tab 1.

*) Den Del af en Æggestok, hvis Overtade ikke er beklædt med det

sædvanlige Peritoneum, er som bekjendt forsynet med et Cylinder-

epithol (Kimepithelét) ; dette var paa den undersøgte Æggestok mace-

reret af.
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samme Karakter som yngre Graafske Follikler i voxne Dyrs

Æggestok; Æggene er i disse omgivne af en tynd, men tydelig

Zona pellucida (Fig. 3). Forekomsten af disse er sammen med

det makroskopiske Billede afgjørende Bevis for, at det virkelig er

en Æggestok, vi har for os O- — I Midten af Æggestokken

bliver Stromaet noget løsere, og her finder vi paa Snittene større

Kargjennemsnit og forgrenede, kjertelagtige, af et temmelig højt

énlaget Epithel udklædte, Rør: Parovariet, der her ligesom f. Ex.

hos Hunden (se Waldeyers bekjendte Figur i Strickers Handb. d.
m

Lehre von den Gewebeu 1. Bd. p, 545) er indesluttet i Ægge-
stokkens Stroma.

+

Paa venstre Side mangler en Æggestok, men omtrent paa
det tilsvarende Sted findes et betydelig større, 2o""» langt, 13°""

bredt, S"" tykt Legeme, der allerede for en ydre Betragtning

tydelig præsenterer sig som en Testikel med tilhørende Bitestikel

(Epididymis). Paa det i Sammenhæng udtagne og udbredte Præ-
parat (Fig. 1) ses Testiklens Kar som en temmelig tyk Stræng
træde til den bageste Ende af Testiklen, som dækker over en Del
af Bitestiklen, der dog paa Figuren ses at træde frem baade bagved
og ved den indre Rand af Testiklen. Fra Bitestiklen, der ikke

strækker sig frem til den forreste Ende af Testiklen, men kun
omtrent til Midten af den, udgaar en Sædleder, som løber i

Ligamentum latum, først omtrent parallelt med dettes forreste Rand,
senere langs med og tæt op til Uterus og Vagina. Sædlederen til-

tager efterhaanden noget i Tykkelse, rykker om paa Undersiden af
Vagina, men ender blindt omtrent 1- fra Vaginas Indmunding i

Urogenitalkanalen (undersøgt paa Tværsnit af Vagina, med hvis Væg
den er nøje forbunden). I dennes forreste Ende tæt op til Hymen
findes til venstre en lille Grube, der synes at repræsentere Sædlederens

) Da jeg fandt det ønskeligt, at ogsaa en anden med Gjenstande af denne
Art fortrolig Personlighed afgav et Skjøn over den ovenfor omtalte
atrofiske Æggestok, bevægede jeg Prof. anat. Chievitz til at giennem-
gaa de herhenhørende Præparater, det makroskopiske saavel som de
mikroskopiske. Prof Chievitz's Dom gik - ligesom min _ ud paa
at det beskrevne Legeme var en utvivlsom Æggestok.

'

-.^-
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iluuding; men den staar ikke i Forbindelse med den øvrige Del af

Sædledereu. — Ogsaa paa højre Side finder man Spor til en

Sædleder (Gartnersk Gang) ; den er paa et Stykke omtrent af samme

Dimension som den paa venstre Side og ender bagtil blindt ligesom

denne; fortil ender den ligeledes blindt, og kan i det hele kun

forfølges en kort Strækning langs Vagina,

At den som Testikel beskrevne Del virkelig fortjener dette
+

Navn, viser ogsaa den mikroskopiske Undersøgelse. Ved en svagere

ForstøiTelse er Billedet ganske det samme som ved et Snit

af en normal Testikel: indenfor en fast Bindevæv§hiude (Albu-

giuea) ses talrige bugtede Sædrør ^ sammenholdte af en ringe

Mængde løst Bindevæv. Ved en stærkere Forstørrelse ses Sæd-

rørenes tynde Vægge og deres Indhold af Celler; Spermatozoer er

ikke udviklede.

Den omtalte „Raa med Opsats" viser sig saaledes at være en

segte Hermaphrodit — som bekjendt en ret sjælden Form

af „3Iisdannelse'^ hos Pattedyrene — og nærmere at falde ind

under Teratologiens Eubrik ,^ Hermaphroditus verus lateralls''' , idet

der paa den ene Side er udviklet Æggestok, paa den anden en
+

Testikel.

Det er ikke uden Interesse at erfare, at der paa samme Skov-

distrikt ogsaa tidligere er truffet „Eaaer med Opsats"^), Omtrent

1873 blev der skudt en saadan, Sexender med fejet Opsats; 1879

fandtes et „forendt Eaalam med tydelige Knopper i Panden"; 1883

skød Baron Holsten i Juni Maaned en „Raa med Opsats", Gaffel

med Bast, hvis Hoved er afbildet i Jagttidende 1. Aarg. p. 65,

„og Aaret efter saas gjentagne Gange en lignende". Paa det nær-

liggende Baroni Trolleborg er der i Løbet af c. 30 Aar skudt 6

saadanne.

Det i 1883 paa Holstenshus nedlagte Stykke blev obduceret

af en nærboende Dyrlæge (Paulsen), der har afgivet en i D. Jagttid.

ri

^) Smlgii. Dansk Jagttidende 3. Aarg. p. 13 og 1. Aarg, p. 4—6



10

1. Aarg. p. 6 trykt Sektionsberetning. Af denne sees det, at

„Eaaen" paa højre Side havde en ret veludviklet Testikel („af

Størrelse som en middelstor Hunds"), der endog var traadt ned

gjennam Ljskekanalen og laa under Huden. Af hvilken Natur den

venstre Kjønskjertel var, kan af Dyrlægens Meddelelse ikke

erkjendes; den var meget lille, betegnes som „Testikel", men synes

efter den givne Beskrivelse ligesaa vel at kunne have været en

Æggestok. Den hæftede sig til Spidsen af venstre Børhorn, der

var bedre udviklet end højre. „Skeden" (hvorunder Veterinærerne

forstaar ITrog^enitalkanal + Vagina) angives at have været omtrent

som hos en Raa, men snævrere end normalt^).

Nr. 2.

Den anden „Raa med Opsats", som her nærmere skal omtales,

er for kort Tid siden af Grev Moltke til Nørager skjænket til

Universitetets Zoologiske Museum, og det er efter velvillig Anmod-

ning af Prof. Liltken, at jeg har paataget mig Undersøgelsen af

dette Stykke, Dyret har en Forhistorie, som jeg, støttet til Gre-

verne Moltkes Breve til Prof- Liitken, vil tillade mig at meddele.

I et Brev dateret ^^U 87 forespurgte Grev M,, om Zoologisk

Museum ønskede at modtage „et Eaadyr, som har Eaaens Kjende-

tegu (en Fip mider Spejlet) og samtidig Opsatser som en Buk".

Dyret var dengang „Lam fra i^or", det var altsaa født i Foraarct

(Maj) 1886. Da Prof. Liitken ønskede at benytte Lejligheden til

at se, hvordan et saadant Dyrs Kjønsliv vilde udvikle sig, he-
*

stemte han sig til at anmode om, at man foreløbig vilde lade det

leve — en Bestemmelse, der har vist sig særdeles heldig.

I et følgende Brev, dat. i^/sS?, meddeles, at „den bevidste
^

Raa med Opsatser endnu er i Live. Den har endnu laadne Op-

satser [medens Takkerne hos Raabukke af den paagjældende Alder,
5/

a

*j Se iøvrigt D. Jagttid. 1. Aarg. p. 6.
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tiden [Parringstiden], været ensom, uden at jages bort hverken

af de stærke Bukke eller de gamle Raaer; og selv har den aldrig

vist Tegn til at ville følge med andre Dyr ^).

I et tredie Brev, dat. ^^k 88, meddeles, at Dyret endnu i de

sidste Dage af ^larts havde sine Takker (medens de hos normale

Baabukke af samme Alder fældes i JTov.—Dec), men at Skovfogden

en af de første Dage -i Maj havde opdaget, at det havde kastet og

havde to smaa Knopper som Begyndelse til de nye Takker; og den

H. Maj var Greven selv Dyret saa nær (paa 20 Skridts Afstand),

at han „tydelig, medens det stod stille, kunde se de nye laadne

Opsatser, som er omtrent 1 Tomme høje'^ „De gamle Opsatser

var laadne til det sidste."

Af senere 3Jeddel eiser erfares fremdeles, at Dyret i For-

sommeren 1889 saas med en ny Opsats, noget lavere end den

det foregaaende Aar, ligesom denne kun Spidser; det har saaledes

atter fældet. Men fremdeles meddeles, hvad der er af største
i

Interesse, at Dyret i Sommeren 1889 fulgtes af et kraf-

tigt Lam og havde et stærkt udviklet Yver: det har

altsaa hrunstet i August 1888 og er blevet beslaaei

Det ansaas nu ikke for raadeligt at lade det leve længere og

saaledes udsætte sig for, at det i Løbet af Vinteren 1889—90

skulde „falde" — som bekjendt gaar meget Tildt til Grunde
i

paa denne Maade om Yintereu — og efter Aftale mellem Prof.

Liitken og mig blev Grev Moltke derfor anmodet om at lade det

skyde, naar Jagttiden for Raaer gik ind; det blev nedlagt d. 14.

Okt. 1889, og Dagen efter modtog jeg det i nopbrækket Stand.

Undersøgelsen viste følgende:

Paa Panden findes en lille laaddea ugrenet Opsats; den

højre Stang er — Rosenstokken iberegnet — maalt paa Forsiden

ca. 5'='" lang, den venstre betydelig længere, nemlig ca. 8'='" (heraf

kommer omtrent l'^" paa Rosenstokken). Rosenkransene er meget

1
) Normalt parror KaavilJtet sig første Gang i kugmt Maaned Aaret

efter, at det er født.
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Textfigur A, Hovedskal af -Kaa med Opsats« Nr. 2. Omtrent '/s af

den naturlige Størrelse.
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brede; støder næsten sammen; den nederste Del af begge Stænger

er tyk, den venstre Stang er som Helhed en slank Kegle,

Tændernes Slid svarer til den fra Nørager opgivne Alder.

Dyret har et stort Yver, 11'''^ langt, ca. lO'^"' bredt, bagtil

5^"* tykt; 4 veludviklede , 14— 15"^^ lange Patter, af hvilke der

paa det friske Dyr endnu lod sig ndtjykke Mælk. Yverets højre

og venstre Halvdel ere ens udviklede.

Den ydre Kjøusaabning (Fig. 5) er en Spalte af over 5^^

Længde, omgiven af rigelige Haar, der navnlig nedentil ere meget

lange og danne en stor Haardusk af 5

—

G^"^ Længde („Skjørtet").

Lidt ovenfor Spaltens nederste Ende sidder en Clitoris — ikke

større end et stort Knappenaalshoved — , nedentil begrænset af

en lille Grube ^). TJrogenitalkanalen er saa vid, at den uden

Vanskelighed tillader Indførelsen af en middeltyk Pegefinger; dens

Længde er ca. 4*^^". Hymen mangler. Vagina er 8

—

9^^ lang,

tyndvægget og meget rummelig, fladtrykt, kjendelig bredere end

den meget mere tykvæggede Urogenitalkanal og end Uterus; hen-

imod begge Ender indsnævres den noget; den er indvendig forsynet

med ikke meget høje Længdefolder. Corpus uteri er cylindrisk,

Lysningen snæver, Slimhinden forsynet med talrige tætstillede

Længdefolder, som paa Grænsen af Vagina ere noget uregelmæssige

og prominerer stærkt, saaledes at der paa den opskaarne <Jtenis

paa "dette Sted ses flere fremragende uregelmæssige Knuder, hver

dannet af et stort Antal bladagtige Folder; disse Knuder ligesom

tillukker den bageste Ende af Uterus imod Yagina. Corpus uteri,

som har en Længde af 5^/2^"*, fortsætter sig i de to Uterus-Horn

(Fig. 4), som dog paa en anselig Strækning (4V2*^'") bagtil ere

nøje forenede i det ydre, om end indvendig adskilte ved en Længde-

skillevæg. De to Uterus-Horn ere meget forskjellig udviklede.

Det højre er et langt bugtet Kør, hvis frie Del (regnet fra det

) Clitoris er trods sin Lidenhed dog vistnok større end hos normale

Eaaer. Saavel hos den senere omtalte Eaa med Opsata (Xr.3), der i Virke-

ligheden er et normalt Hundyr, som hos en undersøgt Goldraa er der

kun yderst svage Antydninger til en Clitoris.
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Sted, hvor de to Horn ogsaa i det ydre skiller sig fm hinanden

b i rig. 4) maalt langs Bugterne er omtrent 16^^ lang; regnes

det Parti med, som er forbundet med det andet Horn, bliver

Længden altsaa over 20*^"°; det er tykvægget, indvendig forsynet

med faa , men tykke og stærkt udviklede Længdefolder. Det

venstre Børhorns frie Del er kun 2V2''^ lang; det er orabøjet i

Spidsen, ender blindt Indvendig har det omtrent samme Karakter

som højre, dog er Væggen. noget tyndere, og Folderne ere svagere

udviklede.

Højre Uterushorn forsætter sig i en lang Tube, der løber i

en lommeformig Udposniug fra den forreste Del af Lig. latum.

Tuben bliver videre lienimod sin Munding og bærer her en stor

veludviklet, lappet Tragt; gjennem Mundingen kan en fin Sonde

let indføres i Tuben. Bagved Udposningen, tæt op til Tragten,

ligger en veludviklet Æggestok, bvis bagre Del er dækket af Peri-

toneuni; den er 16™™ lang, 10 bred og 10 tjk. Fra Ægge-
stokkens indvendige Ende gaar et veludviklet Ligamentum
o var i i hen i Eetning af TJterushomets Spids uden dog at naa

dette (det taber sig efterhaanden i Ligamentum latum). Den
mikroskopiske Undersøgelse af et udskaaret Stykke viser aldeles

normal Æggestok-Struktur : talrige normale Graaf'ske Follikler
paa forskjellige Udviklingstrin etc; paa det udskaarne Stykke

fandtes to meget store Corpora lutea (5"" i Diam.).

Af Beskrivelsen ses det, at Dyret paa højre Side er bygget

som en normal Raa; .Udviklingen er fuldkommen saa krafti^^ som
sædvanlig. Efter Bischoff^) er hos normale Raaer Uterushornene

regnede til Overgangen i det egentlige Corpus uteri 13—21=™ lange

— her 2OV2''™. Æ^ggestokken er efter samme (1. c. p. 5) hos Eaaen

henimod 9™™ lang, 7™™ „høj" og omtrent ligesaa tyk — hos vort

Individ er Tallene ikke saa lidt højere. Hvis BischofTs Tal for

Æggestokken er de normale, er Æggestokken hos vort Lidivid

ualmindelig stor.

M Entwicklungsgeschichte des Robes. Gies^en 1854. p. 6
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Paa venstre Side fattes en Æggestok, saavelsom Tube o

Tragt. Derimod findes omtrent paa Æggestokkens Plads et lille,

fladt, ovalt, 13—14'^'" langt, é"""" tykt Legeme, der fremtræder

som en atrofisk Testikel, og til hvilket der træder en tyk

Stræng med Kar ligesom til Testiklen i det foran beskrevne Til-

fælde (Nr. 1), og som hos normale Handyr. Den forbinder sig

med en umiskjendelig Bitestikel, som den delvis skjuler, naar

det udtagne Præparat betragtes ovenfra. Bitestiklen, som er for-

holdsvis stærkere udviklet end Testiklen selv, fortsætter sig i en

Sædleder, der først løber lidt indenfor Eanden af Ligamentum

latum, senere langs med og lidt nedenunder Uterus (i Fig. 4 er

den fremstillet trukken lidt ud til Siden); ved den bageste Ende

af Uterus ophører den eller kan dog ikke fremstilles længere; et

Tværsnit omtr. midt paa Vagina viser intet Spor til den, den ender

altsaa blindt. I Urogenitalkanalen ses paa venstre Side ikke langt

fra Blærens Munding en lille Grube, som synes at repræsentere

Sædlederens bageste Ende, som efter det anførte altsaa ikke staar

i Forbindelse med den øvrige Del af Sædlederen. — Paa højre

Side kan intet Spor til en Sædleder (eller Gartnersk Gang) op-

dages.

Et Stykke af den ovenfor i det ydre beskrevne Testikel

undersøgte jeg paa Snit. De mikroskopiske Billeder mindede ved

første Øjekast kun lidet om det normale Testikelbillede. Yderst er

Testiklen omgiven af en fast, tæt Bindevævshinde, der iøvrigt ikke

er skarpt afsat fra den øvrige Del. Denne indeholder ikke faa

større og mindre Kar, som paa Snittene ses gjennemskaarne i for-

skjellige Eetninger. Men Hovedmassen af Testiklen bestaar • af en

Mængde i forskjellige Eetninger bugtede Stræng e, der ved første

Øjekast synes at være simple Bindevævsstræuge , og som holdes

sammen af en ringe Mængde løsere Bindevæv med Lymfespalter.

Ted næiTuere Undersøgelse ses det dog, at en stor Del af de tilsyne-

ladende simple Strænge er tykvæggede Eør med et sparsomt brun-

ligt, fintkornet Indhold (Fig. 6), hvori ses tydelige Kjærner; andre

skjønnes at være Eør uden Indhold, med helt sammenklemt Lys-
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V

ning. Men ved Siden af Eørene med den fintkornede , brunlige,

kjærneholdige Udfylduingsmasse træffes i ringere Antal Eør med

tyndere Væg og et tydeligt Indhold bestaaende af faatallige, ad-

skilte, tjærneholdige Celler, tildels af brunlig Farve (Fig. 7), af

livilke Eør en Del tydelig nok gjør Overgangen til hine; 'og endelig

ses paa nogle Steder Eør udfyldte med talrige kjærneholdige

Celler, i høj Grad mindende om Testikelrør (Fig. 8).

Sammenholder man det makro- og det mikroskopiske Fund

med hinanden, er det klart, at det er en Testikel^), vi har for
r

os, i hvilken største Delen af Sædrørene er atrofierede, idet

deres Cellemasse er svunden ind, falden hen (Eørene med brunt
4

Indhold), eller endog helt forsvunden, samtidig med at deres Binde-

vævshinde er bleven fortykket Det synes af det mikroskopiske

Billede at fremgaa som sandsynligt, at Testiklen en Tidlang har

været bedre udviklet; det synes" rimeligt, at Testikelrørenc , da

Dyret var yngre, har haft et mere normalt Celle -Indhold, som

senere er faldet hen; Testiklen har paa ingeu Maade Præg af en

simpel embryonal Stansnings-Dannelse, men ser ud som et Organ,

der senere hen i Livet er undergaaet en degenerativ Proces.

Dyret hører saaledes efter det forefundne ligesom Nr. 1 til de

ægte Hermaphroditer og ligesom lunt er det en Hermaphro-

ditus verus lateralis.

Det vil iøvrigt af det foregaaende ses, at vi i det iindersøgte

Dyr har at gjøre med en højst mærkelig Fremtoning. I Alminde-

lighed gjælder det jo saa vel for Pseudohermaphroditer som for

ægte Hermaphroditer blandt Pattedyrere, at de er sterile; her

har vi derimod for os et Dyr, der trods sit abnorme Kjønsapparat,

ja trods det, at det er en ægte Hermaphrodit, har bragt det til at

fungere som et normalt Hundyr, hvad der efter de bestemte

Angivelser fra Nørager — til hvilke ogsaa Mælkekjertlens, Ægge-

stokkens og højre Uterushorns Udvikling svarer — er hævet over

') Prof Chievitz havde ogsaa den Godhed at afgive et Skjøn over dette

Organ, og hans Opfattelse af samme gik ud paa, at det var en utvivl-

som Testikel.
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enhver Tvivl ^). — Der kan lier indsk'vdes den Bemærkning, at

Tilfældet viser^ at de ikke faa „Eaaer med Opsats", som man har

fundet drægtige eller fulgte af Lam, ingenlunde derfor udenvidere
1

kan siges at have haft et normalt hunligt Kjønsapparat; det er

højst sandsynligt, at der mellem dem har været Individer, som i

Kjønsapparatet frembød lignende Fænomener som vort. ^

Dette — at Dyret trods sine defekte hunlige Kjønsredskaher

har fungeret som Hundyr — er dog ikke det mærkeligste ved det

foreliggende Tilfælde. Langt mere overraskende er det, at Dyret
.

fra først af har forholdt sig indifferent i Henseende

til Kjønsdriftens Udvikling, samtidig med, at det, hvad de

sekundære Kj o u s k a r a k t e r e r (Takkerne) angaar , har været
^,>

udviklet næsten som et normalt ungt Handyr — medens
w

senere Kjønslivet blev et rent hunligt, samtidig med at de

sekundære hanlige Kjonskarakterer blev mere udviskede (Reduk-

tionen af Takkerne). Der synes ligesom at have staaet en Kamp

mellem et hanligt og hunligt Princip — sit venia verbo t^— i

Dyret, først snarest med Overvægt i hanlig Retning, hvad ogsaa

Testiklens mikroskopiske Bygning synes at tyde paa, senere med

afgjort Overvægt i hunhg Retning.

Den tredje Raa med Opsats, som jeg har haft Lejlighed til at

undersøge, stammer ligesom den først omtalte fra Baroniet Hol-

,

) Sandsynligvis er Dyret — hvad ogsaa Grev Moltke formoder ~ atter

blevet beslaaet i August 1889; Uterus' og Æggestokkens veludviklede

Tilstand og LTrogeuitalkanaleus Rummelighed taler bestemt herfor.

At jeg ikke i Uterus har fundet noget Æg, taler ikke derimod. Som

bekjendt parrer Raavildtet sig i August, men de befrugtede Æg for-

bliver derpaa efter BischofFs Undersøgelser (Entwicklungsgesch. d.

-Rebes) i næsten uforandret Tilstand -tVa Maaned i Uterus; da de er

Via"' i Diameter, er det i denne Tid naturligvis meget vanskeligt at

finde dem i den store Uterus — Bischoff selv har i disse Maaneder

kun fundet dem to Gange, skjønt han har undersøgt talrige Raaer

og jog kunde tilmed ikke undersøge Uterus saa omhyggelig som

ønskeligt kunde være^ da det var mig om at gjore at bevare det

interessante Præparat.

Vidensli. Meddel, fra den iiaturh. Forening. 1S90. 2
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stenshus. Dyret blev den 15. Dec, 1889 af Baron Berner-

Schilden-Holsten fimdet „næsten foreudt af Sygdora eller Mangel"

i Holsteuslius Dyrehave. Ved Betragtning af Dyret, meddeler

Baron Holsten i et Brev, befandtes det „at være en Raa, som jeg

oftere havde set, uden dog at bemærke, at den paa Paudeskalleu

havde to ophøjede Punkter. Ved nærmere Eftersyn viste de sig

som Rosenstokkene hos et Bukkelam". Djret indsendtes strax efter

at være nedlagt til Landbohøjskolen; dog var Pandeskallen skaaren

af, men Baron Holsten havde efter derom til ham rettet Anmod-

ning den Godhed at laane mig den skeletterede Pandeskal. Deft

venstre Tak er ved Præparationen eller før denne bleven lidt be-

skadiget, men har vistnok ganske lignet den højre. Denne er kun

meget lille, har et Udseende omtrent som Tak-Anlægget hos svage

Bukkelam henimod Slutningen af det Kalenderaar, i hvilket de er

fødte; den er kun lidt over !<='" høj, glat, afrundet, har naturligvis

helt over været beklædt med Hud. Det er saaledes en særdeles

rudimentær Opsats, hvorom Talen er, om den end er langt større

end den svage Antydning til en Opsats, som man normalt finder

hos Eaaer (smlgn. Textfigg. B og C). Af det stærkt fremskredne

Tand si id ses, at Dyret har været meget gammelt.

Undersøgelsen af Genitalapparatet viser helt igjennem fuld-

stændig normal kvindelig Typus, og der er ingen Tegn til,

at Dyret var goldt (smlgn. den nedenfor givne Beskrivelse af en
Goldraa). En speciel Beskrivelse er under disse Omstændigheder
overflødig. Den ydre Kjønsaabning er omtr. d\l2"^ lang, Skjørtet

8™ langt, Urogenitalkanalen 5-=- Vagina 8V2<=", Corpus uten 43/4'=^

den i det ydre forenede Del af Uterushornene 4V2<"» lang; den
frie Del af hejre Uterushorn er 17, den tilsvarende Del af venstre
Uterushorn 15- lang. Højre Æggestok er 12-- lang, 7«- bred,
5^2«- tyk (paa det tykkeste Sted); venstre Æggestok er lOV
lang, 10«"» bred (altsaa omtr. kredsrund), 6- tyk. Vagina, Uteru«,
Tuber og Tragte forholde sig iøvrigt i det indre og ydre næsten
ganske som hos den ovenfor beskrevne „Raa med Opsats" Xr. 2

naturligvis med den væsentlige Undtagelse at hos nærværende

mm
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Textfigur B. PaaJeskal af „Raa med Opsats" Xr. 3, set fra bojre Side. */?

Textfigur C. Pandeskal at en meget gammel Raa, til Smlgn. med oven-

staaende. Den besidder en tydelig knadeformig Forhøjning paa samme

Sted, hvor den i Tcxtfig. B afbildede Pandeskal bærer den lille Tak. Va-

2.>»
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Dyr hejre og venstre Side er eus udviklede. Den ene Æggestok

indeholder to, den anden ét gult Legeme; i begge udfylder disse

en meget stor Del af Æggestokken/ i hvilken icvrigt findes Graafske...
j

Follikler paa forskjollige Udviklingstjin. De Graafske Follikler er

iøvrigt kun tilstede i forholdsvis sparsom Mængde — hvilket dog

formodentlig kun er en Følge af, at Brunsttiden, da Dyret blev skudt,

allerede laa 4 Maaneder tilbage i Tiden.

^
Der er fire veludviklede Patter, af ca. 12"^"^ Længde, til-

stede; 3Iælkekanaleu i Patten staar i Forbindelse med et stort

Mælkekammer, fra hvilket flere mindre Mælkecistenier udgaa (dette

ses med blotte Øje paa et Snit gjeimem Patte og Mælkekjerfol).

Yveret selv er, som det efter Åarstideu var at vente, temmelig

lille.

Djret er altsaa et normalt Hundyr, har uden al Tvivl

indtil for kort Tid siden fungeret som saadant og er maaske endog

ved sidste Brunst atter blevet beslaaet.

w

Til Sammenligning er det ikke uden Interesse at betragte de
Forhold, som en iøvrigt normal Goldraa frerabvder. Dyret ^
blev skudt d. 20. Dec. 1889; det vejede uopbrækket 53 Puud og
var meget fejst. Den ydre Kjønsaabniug er paafaldende lille,

nemlig kun 2<='n lang (smign. de ovenfor beskrevne, Nr. 2 og 3),
derimod er Skjørtet langt, IV'^. Urogenitalkanalen og Vagina er
noget snævrere end hos den foregaaende, men Længden er ret
anselig, nemlig henholdsvis 4 '/o og 8^". Corpus uteri er 6^2, den
i det ydre forbundne Del af Uterushorneno G^^lang; derimod maaler
den. frie Del af Uterushornone , baade paa hejre og venstre. Side,
kun 9'^'";.de er kun svagt bugtede, er ikke saa tykke som hos
foregaaende og viser indvendig en meget svagere Udvikling af Fol-
derne end hos Nr. 2 og 3. Tragten paa Enden af Tuberne er
ogsaa noget lille. Højre Æggestok er 12""" lang, lO"« bred. S"""
tyk; venstre Æggestok er næsten kugleruud' (dog lidt fladtrykt),

')-For at foa Genitalierne af et ganske normalt Hundyr til Sammen-
ligning med de foran beskrevne havde jeg beatilt en Raa fra et sjæl-

landsk Distrikt. Jeg modtog Dyret uden nogen nærmere Besked. Ved
Undersøgelsen blev det mig imidlertid klart, at Dyret maatte være
goldt

,
og ved Forespørgsel hos Skovrideren fik jeg s'enere Meddelelse

onno
var en GoMraa.
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E k

3— gmra
i største Diameter. Skjøut Dyret er goldt, ses dog i højre

Æggestok to store ,,gule Legemer", i venstre derimod ingen; i

begge findes talrige, temmelig store, tætstillede Graafske Follikler,

som dog for største Delen ikke har noget normalt Præg, idet Mem-
brana gramilosa er ligesom krøllet og sammenfalden^), og paa flere

synes Ægget at være sammenfaldet eller ganske at mangle. Des-

uden talrige mindre Graafske Follikler af normalt Udseende. Pat-

terne er meget smaa, omtrent 7"^"^ lange; Mælkekammer etc. fattes

ganske, og i Mælkekjertlemes Sted findes en stor Fedtmasse, hvori

intet Spor til Kjertelsubstans opdages. — Goldheden er saaledes

meget tydelig udtalt, baade i Kjønsaabuingens Lidenhed, Uterus-

hornenes svage Udvikling, Æggestokkens noget abnorme Tilstand

og Mælkekjertlernes overordentlige Reduktion. Dyret viser et væ-

sentlig andet Billede end foregaaende og bekræfter vor Opfattelse

af Nr, 3 som et fuldt funktionerende Hundyr.

Hvorvel det Antal af „Piaaer med Opsats'' — de ovenfor be-

skrevne medregnede — , hvis Kjønsapparat hidtil er nøjere studeret^

er for ringe til, at almindelige Resultater om hele denne Kategori

endnu med Sikkerhed kan opstilles, tør dog maaske følgende ud-

drages som foreløbigt Resultat af nærværende og tidligere

Undersøgelser:

1. I nogle Tilfælde kan Eaadyr, der i Henseende til Kjøns-

apparat (og Kjøusliv) i et og alt or normale Hundyr, i en

fremrykket Alder udvikle en Opsats, der dog aldrig fejes og altid
r

kun opnaar en meget ubetydelig Størrelse: Nitsclies Tilfælde; mit

Tilfælde Xr. 3,
'

•

2. En stærkere Udvikling af Opsatsen hos Raadyr, der iøvrigt

efter de ydre Kjønskarakterer præsenterer sig som Eaaer, synes

derimod altid at staa i Forbindelse med en mere eller mindre stærk

Udvikling af Kjønsapparatet i hanlig Retning. Dyrene kan da

være:

a. Ægte Hermaphroditer, i de hidtil undersøgte

Tilfælde med Testikel paa den ene Side, Æggestok paa den anden,

3

J
Lignende sammenfaldne Follikler kan ogsaa, men i mindre Mængde,

træffes i normale Æ.^r^estokke.
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snart med Testiklen, snart med Æggestokken overvejende udviklet.

I sidste Tilfælde kan det komme til eu kjønslig Virksomhed; Dyret

kan blive drægtigt etc. Hos ægte HermapLroditer naar Opsatsen

kun en begrænset Udvikling, fejes ikke^ men kan fældes. Hertil:

mine Tilfælde Nr. 1 og 2, samt muligvis det af Djrlæge Paulsen

undersøgte (se ovenfor p. 9).

J. Pseudohermaphroditer, med overvejende Ud-

vikling i hanlig Eetning^ med to ufuldkomment udviklede Testikler,

men derhos med ret veludviklet Uterus, Opsatsen kan i saadanne

Tilfælde uaa en næsten fuldkommen normal Udvikling og fejes.

Hertil: Eckhards Tilfælde og efter al Sandsynlighed det af Xie-
t

mann (Anm. p. 4) omtalte* Jeg er tilbøjelig til at antage, at

alle „Raaer" med fejet Opsats hører hertil.

Til Slutning kan jeg ikke undlade at udtale en Tak til de to

Herrer, hvem vi skylder, at det i nærværende Afhandling bear-

bejdede Materiale er kommet Videnskaben til gode: til Grev

Moltke, Nørager, som ikke blot har draget Omsorg for, at det
É

paa hans Gods fødte Stykke blev gjort til Gjenstand for viden-

skabeligt Studium, men som i flere Aar har fredet om det og

iagttaget det; og til Baron A. C. Berner-Schilden-Holsten,

hvis velbekjendte Interesse for Dyrelivet vi skylder de to af de

ovenfor omtalte Stykker,
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l'iguiforklariiigi

Tab. I.

Fig. 1. Kjønsorganerne af „Eaa med Opsats" Nr. 1, udtagne og sete

ovenffa. Vagina og den bageste Del af Corpus uteri udeladte;

ganste lidt forst,

2. „Ovarialschliiucbe" fra et Snit af Æggestolckeu af samme, med
Primordialæg, j).

3. Graafsk Follikel fra samme Æggestok; o' Æg omgivet af en tynd

Zona pellucida; Kjærnen saas ikke.

4. Kjønsorganerne af ,,R^^ ^^^ Opsats'' Nr, 2, udtagne og sete

ovenira, Urogenitalkanalen og den bageste Del af Vagina udeladte;

lidt formindsk.

5. Kjønsaabningen og „Skjørtet" af samme, lidt formindsket; nedentil

i Kjønsaabningen ses Clitoris.

— 6—8. Snit af Testiklen af samme Dyr. I Pig. 6 meget tykvæggede

Eør med brunligt, kornet Indhold; i Fig. 7 Rør med Celler og

tildels med brunligt Indhold; i Fig. 8 talrige Celler i temmelig

tyndvæggede Rør.

Bogstaverae i Fig. 1 og 4 har følgende Betydning: fe Stedet, hvor de

to Uterushorn skiller sig fra hinanden; e Bitestikel (Epididymis)
;

/"lille
F

Fedtklump i Randen af Lig. latum; Jc Karstrængen til Testiklen; 7 Liga-

mentum ovarii; Il Ligameutum latum; o Æggestok; t Tube, f Tragt; te

Testikel; u Corpus uteri; ud højre, as venstre Uterusborn; v Vagina; vd

Sædleder.

JsB. Det bemærkes, at Fig. 2, 8, 7 og 8 kun paa en mangelfuld

Maade gjengiver de paagjældende — efter Allunkarmin-Præparater udførte

Tegninger: Cellernes Contonrer Testikel- og Ovarialrørene er blevne

altfor haarde og kantede, KjærneriAe tildels altfor sorte og fremtrædende, etc.
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Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis

coscnoscendam.

Edit. Eug. Warming.

PartiCTila XXXIV.

(Societati tradita die 18 Aprilis 1890.)

Cum tabulis quatuor.

f

Desmidieæ. ^)
r

Scripsit F, Bergesen.

His paucis mensibus vir doctissiraus prof. Eugeuius Warmiugius

lagenas aliciuot, quibus inerant limi particulæ, quas v. cl. Glaziovius

una cum lierbis palustribus, qiiibus adhæserant, iu Saucto Paulo,

provincia Brasiliensi, collegerat Hafniamque in spiritu vini servatas
F

miserat, mihi examiuandas tradidit.
w

É

1\\ his magnam multitudinem Desmidiearum inveni (circiter
j

130 spec. et var.), præcipue in iis, quarum speciraiua ex pahide,

quæ „Marais de Mogi'' vocatur, sumpta erant. Harum prope dimidia

pars adhuc incognita est, unde apparet, quam iunumerabiles pæne
•

species Desundiearum solum Brasiliæ condat.

I. Hjalotheca Ehrenb.

1. H, dissiliens (Smith) Bréb. var. circularis Jacobs.

Åper9u pag. 212.

Long, 17 ;« ==== lat.

^) Contiuuatio particulæ quiutæ, anno 1869 publicatæ.
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II. Desmidimii Agaidli.

ri

1. D, Baileyi (Ralfs) De Bary, formå geimhia IN'ordst.

Freshw. Algæ of New Zeal. and Austr pag. 27, tab. 2, fig. 4

et 5.

Long, 22 /ij lat. 24 //.
V

Formå observata tetragoiia, plane cura figura 4 1. c. congruit;

„Cellulæ margine fere integræ

ornatæ".

crenulis 2 niinutissimis distantibus

2. D, gracillceps (Nordst.) Lagerh.

Bidr. Arner. Desm. pag. 228. D. quadratuui Nordst. /? gra-

ciliceps Nordst in Wittr. et Nordst. Alg. exsicc. Nr, 367.

Long. 23 //j lat. 24 //, lat. isthra. 18 u*

III. Fhviiiatodocis Nordst

1, P. alternans Nordst,

Nonnul. Alg. Brasil. pag. 19

Phymatodocis Nonhtedtiana Wolle formå minor n. f. (*^Vi).

2. P. Nordstedtiana WoIIe.

P. minor uov. form,

Cellula minor, fere tam lata ([uam longa, a vertice visa late-

ribus paullo minus concavis,

Long. 33 (jty lat, 25—32 //, Iat> isthm. 16 //.

P. Nordstedtiana WoUo /? Novizelandica Nordst. (Freshw. Algæ

6f New ZeaL and Austr, pag. 24, tab, 2, fig. 1— 2) nostræ formæ

mihi proximum esse videtur.
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Simis in medio semicellulanim; ut jam a L^fgrenio (Xordst.

1. c. pag. 24— 25) in P. alternante observatum est, in interiore parte

amplificatus est.

Series cellularnm evidenter torta.

IV. Sphærozo^ma Corda.

1. 6'. excavatum Ealfs, formå lævis Eabonh

Lat. 12
i«

2. S, pulch^m Bail.

V^ On^chonema Wallich.

1. O. læve Xordst.

Desm, Brasil. pag. 206, tab, 3, fig. 34,

VI. €vmnoz}ga Ehrenb.

1, G, hamlusina (Bréb.) Jacobs.

Apergu pag. 213.

Vn. (ionatozvgon De Bary.

1. ^
Desm. Brasil. pag. 207.

Lat. 7,5 ^.

VIII. Peniani Bréb.

1. P. Digitus (Ehrenb.) Biéb.

Long. 114 ju, lat. 56 fx.
h

F

2. P. closteroides Ealfs.

Long. 167 u, lat. 29 p.

8. r. Naegelii Bréb.

Formå minor, medio levissime constricta.

Long. 84 fjL, lat. 23 n, lat. apic. 12 ,jl.

4. P. crasshiscnlum De Bary. Formå. Tab. nostr. 2, fig. 1.

Conjug. pag. 73, tab. 5, fig. 5-7. Klebs Desm. Ostpreuss. pag. 23,

tab. 3, fig. 1 a—b.
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Menibrana luteola, subtiliter sed densissime punctata. Cellula

medio tantum leviter constricta.

Long, 65
f^,

lat. 21 /i.

IX. Pleurotæniuin Nag.

1. PL rectum Delp. fonna ininor (Wille) Nordst.

Freshw. Algæ of New Zeal. and Austr. p. 66, tab. 7, fig. 18,

P. rectum (Delp.) Wille, formå minor Wille Sjdam. Algfl. pag. 22,
r

tab. 1, fig. 42.

Long. 221 /i, lat. 17 /^.

PL Indiaim (Grim.) Lund.

Docidiura Indicum Gruu. Desra. Ins. Bauk. pag, 13, tab. 2,

fig. 18.

Formå observata ad y9 Caracasanum Nordst. Alg. et Charac.

1, pag. 2, tab. 1, fig. 22, accedit,

Long. 390 /^, lat. tum, bas. 26 fi, lat. apic. 20 /7.

3. PI, Caldense Nordst.

Nonnul. Alg. Brasil. pag. 17, tab. 2, fig. 2.

4. PL coronulatuvi Grun. y9 Caldense AVille Sjdamer. Algfl.

pag. 22, tab. 1, fig. 43.

Formæ, quas vidi, PL Caldensi Nordst margine leviter undu-

lato valde proximæ.

Long. 490 fjL,
lat. 24 fz.

5. PL Warminffii Wille.

Sydam. Algfl. pag. 22, tab. 1, fig. 44,

6. PL nodulosum (Bréb.) De Bary.

Long. 480 /z, lat. 55 ^.

7. PI nodosum (Bail) Lxmd.

Desm. Suec. pag. 90.

Long, 390 ji, lat. max. bas. 56 /z,"lat. apic. cum dentibus

35 /^

Ofr Nordstedt: NonuuL Alg. Brasil. pag. 17.
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X, Doddiiim Bréb.

1. Z). Baculum Bréb.

Long, 205 jjL, lat. 12 //

Bj hexagoniiin iiov. vai\ Tab. nostr. 2, fig. 2.

Semicellulæ a basi visæ late 6-plicatæ^ a vertice eirculares.

Massam chiorophyllaceam non vidi. -

Long. 286 //, lat. apic. 15 ^, lat. tum. bas. 22 fx.

Tautum una cellula a rae visa est; isthmus circularisne an

hexagonus sit, nescio.

XL Triploceras Bail.

1. 1\ gracile Bail. * bidentatum Xordst.

:N'onnuI. Alg. Brasil pag. 18, tab. 2, fig. 3. Freshw. Algæ of

New Zeal. and Austr. pag. 64,

Long. 450 //, lat. 31 jx.

XIL Tetmemoriis Ralfs.

1. T. lævis (Kiltz.) Ealfs.

Brit. Desm. pag. 146, tab. 24, fig. 3. Xordstedt : Fveshw.

Algæ of >rew Zeal. and Austr. pag. 67, tab. 3, fig. 19.

Long. 122
ijt,

lat. 30 /^.

2. T. Brébissonii (Menegli.) Kalfs.

Ad /9 attenuahmi Nordst. Freshw, Algæ of New Zeal. and

Austr. pag. 66, tab. 3, fig. 18 accedens.

Long. 118 //, lat. 24 [x.

XIIL Closterium Nitzscb.

1. CL porrectum Nordst.

Desra. Brasil. pag. 203, tab. 2, fig, 1.

Long. 270 IX, lat. 21 fx.

Pyrenoida uniseriata, in ntraqne seraicellula 8—10

2. Cl, Lagoense Nordst.

Desm. Brasil. pag. 203, tab. 2, fig. 2.
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3. CL striolatum Ehreub.
h

Loiig. 250 /i, lat. 24 (i.

Formå ^ninor Nordst. Desm. Brasil. pag. 202,

Loiig. 135 fjt, lat. 19 fi.

4. C/. subJuHcidum De Not. Formå. .Talj. nostr. 2, fig*. 3.

Elem. Dcsm. pag. 63, tab. 7, fig. 68.

Formå longior et paullo donsius striata, striis fere 10 in 11^«.

Cfr. etiam CV. Japonicinn Suring,

Long. 370 fXy lat. 18 jjt.

5. CL turgidum Elireiib. f. Brasiliensis Nordst. .

AVittr. et Nordst. Alg. exsic. Nr. 381. Fascic. 21, pag. 47.

Long. 680 ^, lat, 51 /i.

6. CL Ralfsii Bréb.

Formå Brasilionsis plane cnm figura Colinii (Desm. Bongoenses

pag. 5, tab. 11, fig. 14) cougruit, differt antem magnitndine minore.

Long. 350 /^, lat. 36 /^.

7. CL oncosporttm Nordst,

Nonnul. Alg. Brasil. pag. 16, tab. 2, fig. 1.

8. CL sefaceum Ehrenb.

Ealfs Brit. Desm. pag. 176, tab. 30, fig. 4.

Lat. 9,5 fi,

9. CL lineatum Ehrenb. Formå. Tab. nostr. 2, fig. 4.

Membrana levissime et densissime striata.

Formå cellulæ ad CL Delpontii (Klebs) De Toni {CL crassum

Delp.) Specim. Desm. subalp. pag. 217, tab. 18, fig. 22—30 acce-

dit. Cfr. etiam CL lineatum Ehrenb.
fi Sandvicense Nordst. De

Alg- et Char. Sandv. pag. 9, tab. 12, fig. 10— 12.

Long. 050 //, lat. 29 //.

10. CL calosponnn Wittr. ^ Brasiliense nov. var. Tab.

nostr. 2, fig. 5.

Wittr. Anteckn. pag. 23, fig. 11.

Formå cellulæ elongata, ad apicem versus sensira attenuata.
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Membrana non striata. Zygosporus oblonge rotundatuSj processibus

acutis præditus.

Long. 160 (ly lat. 11 //.

Long. zygosp. cum acuL 43 /i., lat. do. 32 p.,

11. CL Jenneri Kalfs« Tab. nostr. 2, fig. 6,

Brit. Desru. pag, 167, tab. 28, fig. 6»

Long. 56 ^j lat 10 ^.

12. CL Leibleinii Kiitz. Porma. Tab. nostr. 2, fig. 7.

Ealfs Brit. Desm. pag. 167, tab. 28, fig. 4.

Formå, quam vidi, minus curvata est ad CL moniliferum (Bory)

Ehrenb. accedeus. Cfr. etiam CL Leibleinii Kutz, formå elatior Lewin

Spån. Siisswasseralg. pag. 9, tab. 1, fig. 17.

Long. 202 ^, lat. 36 fx.

13. CL Dianæ Ehrenb.

Formå observata ad formam majorem Wille Alg. Novaj. Seralj.

pag. 59, tab. 14, fig. 82 accedens differt medio non tumido.

Long. 180 fi, lat. 21 pt,

14. CL Cornu Ehrenb. ^ Brasiliensis nov. var. Tab. nostr. 2,

fig. 8.

Cellulæ medio non tumidæ, ad apicem tantum leviter attenuatæ^

apicibus late truncatis, rotundatis instructæ.
I

Long. 156 fi, lat. 6 fi.

Long. zygosp. 43 //, lat. do. 32 /i.

15. CL hidavatum nov. spec. Tab. nostr. 2, fig. 9.

Cl. mediocre, valde elongatum, fere æquabiliter crassum, leviter
'

curvatnm, apicibus auctis, truncatis, rotundatis. Membrana fusce-

scens, glabra, Cellula striis transversalibus in 3 (rare 2 aut 4)

partes divisa.

Long. 300 [X, lat. 6,5 ;/, lat. apic. 8 (x.

16. CL laterale Nordst.

Wittr. et Nordst. Alg. exsic. Nr. 383. Fascic. 21, pag. 46.
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XIV. Micrasterias A^.

1. .1/. furcata Ralfs.

Nordst, Desm. Brasil, pag, 220, tab. 2, fig. 13.

2. J/. radiosa Ralfs var. oraata Nordst,

Besni. Brasil. pag. 223, tab. 2, fig. 11.

3. M. pinnatifida Kiitz.

Ralfs Brit. Desm. pag. 77, tab. 10, fig. 3.

LoDg. 62 fi^ lat. 70 fi^ lat. isthm. 14 ji.

4. -J/. araiata Bail.

In Smithson. Contrib. 1851 pag, 37, tab. 1, fig. 6

Nordstedt yoimul. Alg. Brasil. pag. 22, fig. 1

5. J/. simplex nov. spec. Tab. nostr. 2, fig. 10.

M. parva, fere duplo longior quara latior, medio constricta,

sinu amplificato. Semicelliilæ trilobæ, lobus polaris medio sinu

latiore , angulis in acumina deversa exeuntibus, incisura raajore et

rotundata a lobis lateralibus discretus; lobi laterales angulis supe-

rioribus spinis subversis munitis, angulis inferioribus Inte rotundatis,

instrncti. S, rf vertice visæ ellipticæ, apicibus acutis, a latere

oblonge rotundatæ.

Long. 59
f2,

lat, 35 ^, lat. isthm. 16,5 ^, crass, 24 /jt.

M. ai^cuata Bail. ^ expansa (Bail.) Nordst, Nonnul. Alg- Brasil,

pag. 23 cura fig. formæ nostræ raihi proxiraa esse videtur.

6. M. hamata (AVolle) Nob,

Syn, M, conferta Lund. var. hamata Wolle.

Desm. U. S. pag. 114, tab. 38, fig, 3— 4.

Hæc M. propter lobum polarem non confertum et incisuras

multo profundiores et ampliores et lobulos ordinis postremi emargi-

natos, non, ut apud M. confertam Lund., margine papillis ornato,

tantopere a M. conferta Lund. mihi diiferre videtur, ut propria

species habenda sit.

Formå Brasiliensis nov, f. Tab. nostr. 2, fig. 11.

F. paullo major, profundius divisa, lobnlis ordinis quartæ
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quadrideutatiSj lobo polari margine apicis siiuioso, dentibus munito,

ornato.

Loiig. 121 fi, lat. 118 /ij lat. istlim. 13 fi, crass. 29 ^.

7< M. truncafa (Corda) Bréb.

Figuræ Delpontii Desm. sutalp. tab. 5, fig. 10 valde similis.

Long. 104 //, lat. 100 «, lat. isthm. 21 fi.

4

Var. Lagoensis Nordst.

Desm. Brasil. pag. 221 cum fig.

Formå Nordstedtiana de Toiii.

Sjllog. Alg. pag. 1116, fonua d Xordst. Desm. Brasil. pag. 221,

Long. 145 [x, lat. 127 /i.

8. M. depauperata Nordst. Formå. Tab. nostr. 2, fig. 12.

Desm. Brasil. pag. 222, cum fig.

Formå lobo polari breviore, sinu minore a lobis lateralibus

discreto.

Loug. 100 fx, lat. 80 /i.

9. M. Jenneri Ealfs «.

Brit. Desm. ])ag. 76, tab. 11, fig. 1.

Formå Brasiliejisis n. f. Tab. nostr. 3, flg. 13,

Lobi emarginati aut (iobi basales) incisura minore ornati. Mern-
A

brana evidenter punctata, non verrucosa.

Long. 148 IX, lat 108 [x, lat. istbm. 24 (i, crass, 51 /^.

Cfr. Lundeli Desm. Suec. pag. 11, tab. 1, fig. 1.

10. M. Mahaluleshwarensis Hobs.

B. compacta Nordst. a Americana Nordst.

Formå lobulis indivisis.

Nordst. Freshw. Algæ of New Zeal. and Austr. pag. 31.

Formå ad basiu semicellularum tumore minore, granulato, ornata.

Long. 144 ^, lat. 108 fi, crass. 40 ^i.

XV. Eaastnim Ehrenb.; Ealfs.

1. E. trapezicum nov. spec. Tab. nostr. 3, tig. 14.

E. submagnum, duplo longius quåm latins, medio profunde
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constrictum, sinu lineari angusto, in exteriorem partern ampliato;

semicellulæ trapezicæ, angulis rotuudatis, apice bilobulato incisura

angusta, membraiia glabra (nulla elevatioue), evidenter punctata;

semicellulæ a vertice visæ late ellipticæ, a latere oblonge ovatæ.

Long. 94 ^j lat. 44 fi, lat. istlira. 13 ^, crass. 31 ^.

E. obesum Josh. Burmese Desm, pag. 638, tab. 28, fig. 19—20

nostræ formæ proximum esse videtur, differt autem inter alia formå

cellulæ, magnitudiue minorej membraiia leviter graiiulata.

2. E. ansatum Ealfs fi turgidum nov. var. Tab. nostr. 3,

fig. 15.

Formå crassior et magis turgida; semicellulæ ad basin lateribus

prope subrectis, ad apicem versus modo paullum attenuatæ, iutra

raarginem in lateribus 3, supra isthmum 1 elevatioiiibus instructæ.

"S. a vertice visæ oblonge-rotuudatæ, in utroque latere tumoribus

raajoribus instructæ. Membrana punctata.
+

Formå major.

Long. 87 //, lat. 40 //, lat. isthm. 12 fx, crass. 36 ^.

Formå minor.

Long. 60 ^, lat. 28 ^, lat, isthm. 8 fx>

-3. E, quadriceps Nordst.

Desm. Brasil. pag. 216, tab. 2, fig. 5.

4

4. E, ohlongitm (Grev.) Ealfs.

Brit. Desm. pag. 80, tab. 12.

Long, semicell. 84 /i, lat. cel. 86 fi.

Una semicellula tantum a me visa est.

5* jE. siniiostim Lenorm. Tab, nostr. 3, fig. 16.

Lund. Desm, Suec. pag. 20, E. circulare ^ Ealfs Brit. Desm

pag. 85, tab. 14, fig. 3 b et c.

Long. 80 //, lat. 45 //, lat. isthm. 11 //, crass. 29 //.

6. E. Paxdense nov. spec. Tab. nostr. 3, fig. 17,

E. parvum, pauUo longius quam latius, medio profunde con-

strictum, sinu lineari angusto; semicellulæ semicirculares, trilobatæ;

VMeask. Meddel, fra deu naturh. Foren. 1890, 3
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lotus polaris incisura brevi lataque instructus , bilobolatiis , sinii

majore a lobis lateralibus discretus, lobulis in marg-ine dentibus

miiuitis; lobi laterales buindulati , dentibus in inargine muniti

;

intra marginem series granulonim. medius tumor major, S. a vertice

Visæ ellipticæ, a latere rotunde ovatæ.

Long. 44 ^ij lat, 32 /z, lat. isthm. 9 //, crass. 20 ji.

7- E. dentimlatum (Kirchn.) Gay y? stictum nov. var. Tab.
4

nostr. 3, fig. 18.

Formå major, semicellulæ lateribus biundulatis, lobo polari

incisura lata profuude constricto; utraque pars lobi polaris iutra
r

marginera medio tumoribus granulatis ornata. S. a vertice \'isse

ellipticæ, a latere oblonge ovatæ, supra tumorem centralem in

utroque latere elevatione præditæ.

Long. 39 /i, lat. 28 jx, lat. isthm. 8 fi, crass. 17 /i,

Cfr. E. dentimlatum Gay ^ elongatmn ^ordst. et E. sp. Nordst.

Freshw. Algæ of 'New Zeal. and Austr. pag. 35 et 79, tab. 3, fig. 9^

10, IL

8. E. pictum nov. spec. Tab. nostr. 3, fig. 19.

E. raediocre, duplo longius quam latius, medio profuude con-

strictum, sinu lineari angusto. Semicellulæ subquadratæ, trilobæj

in centro tumor granulis ornatus, prope marginem turneres minorea

(6) granulat] exstant; lobus polaris brevis, superne dilatatus, bilo-

bulatus, incisura lata instructus; apex lobi polaris undulatus, iu

angulis exterioribus aculeis instructus; lobi laterales biundulati,

undulis superioribus binis aculeis majoribus , inferioribus binis-

minoribus et singulis instructis. S. a vertice visæ ellipticæ, media

in utroque latere tumore granulato præditæ.

Long. 72
fji^

lat. 43 /i, lat. isthm. 11 ^, crass. 27 ji.

u

9. E, trilobitm nov. spec. Tab, uQstr. 3, fig. 20.

E. mediocre, vix tertia parte longius quam latius, medio pro-

fundissime constrictum, sinu lineari angusto in exteriorem partern

ampliato. Semicellulæ subquadratæ-rotundatæ , supra basin centro

tumore granulato, in utroque latere supra sinum elevatione acuta
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granulata/ iiitra marginem aculeis aciitis instructæ, trilobte, lobo

polari "brevi, superne clilatatOj bilobulato iucisura ampla, lobulis

apice rotunde truncatis in angiilis interioribus et exterioribus spiais

majoribus præditis, sinii amplo discreto a lobis lateralibus, (jui

(lobi laterales) spinis quaternis ornati siint. Semicellulæ a vevtice

visæ oblonge ellipticæ, medio in utroqiie latere tuinore præditæ, a

latere oblonge .ovatæ, supra tumorem centralem ad apicem versus

in utroque latere aculeis acutis munitæ.

Long. 78 iJL, lat. 59 jj., lat. isthm. 10 [x, crass. 31 /i,

Hæc et præcedens species E. rostrati Kalfs affines, esse videntur.

10. E, elegans (Bréb.) Kiltz.

Long. 27 //, lat. 20 ft, lat. isthm. 4,5 //.

11, jR. bidentatum Xag. Formå BrasiUensis nov, f. Tab.
É

nostr, Oj fig. 21.

Forraa medio semicellularum 3 tumoribus, ad marginem serie

granulorum instructa.

Long. 37 jiy lat. 22 fx, lat. isthm. 6 ft, crass. 12 /i.

12. E. incudiforme nov. spec. Tab. .nostr. 3, fig. 22.

E. mediocre, fere tertia parte longius quam latins, medio pro-

funde constrictum, sinu lineari angusto. Semicellulæ subquadratæ,

medio supra basin tumore majore granulato et supra hunc duobus

scrobiculis, ad marginem supra sinum aculeis minoribus præditæ;

quinquelobæ, lobus polaris brevis, superne dilatatus, bilobnlatus

incisura minore, lobulis apice truncato, angulis interioribus aculeis

minoribus^ exterioribus majoribus, media elevatioue granulata in-

structis; lobus polaris sinu majore araplo discretus a lobis latera-

libus, qui sinu minore rotundato in duos lobulos, spinis numero

2—3 ornatos, dividimtur. Semicellulæ a vertice visæ ellipticæ,

medio in utroque latere tumore præditæ, a latere oblonge ovatæ.

Long. 55 fi, lat. 39 fx, lat. isthm, 7,6 fx, crass, 24 //.

E. ahniptiim Nordst. ^ evohdum Nordst. nostræ formæ raihi

proximum esse videtur.

3*
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13. E. Glaziovii lov. spec. Tab. nostr. 3, fig. 23.

E. mediocre, duplo longius qiiam latius, medio profimde con-

strictuiUj sinu lineari angusto. Semicellulæ prope quadratæ, supra

basin medio tumore minore et duobus scrobiculis, supra quos iu

lobo polari duo aculei breves exstant, prope marginem ad basin

granulis paucis præditæ^ trilobæ, lobus polaris brevis^ diiatatus,

sinu rotundato a lobis lateralibus discretus, profunde bilobulatus,

apice rotundato, angulis interioribus cornibus robustis, rotuudatis,

exterioribus spinis majoribus acutis et infra eos spinis minoribus

instructis ; augulus supcrior "lobi lateralis duabus spinis acutis

ornatus, medio sinu minore ab angulo inferiore, una spina munito,

discretus. Semicellulæ a vertice visæ ellipticæ iu utroque latere

tumore præditæ, a latere oblonge ovatæ supra tumorem centralem

spinis acutis ornatæ.
n

Long. 55 i^t, lat. 35 fi, lat. istbm. 6,5 //, crass. 21 [x,

E, Nordstedtiaimm WoUe et E. spinosum (Ealfs) Wolle nostræ

forniæ raibi proxima esse videntur.

14. E. oculatum nov. spec. Tab. nostr, 3, fig. 24.

E. mediocre circiter duplo longius quam latius, medio pro-

funde constrictum , sinu lineari angusto. Semicellulæ trapezicæ,

supra basin centro tumore majore, lævi, et lobum polarem versus

scrobiQulis duobus minoribus instructæ, ad marginem supra isthmum

granulis minoribus præditæ ; semicellulæ leviter trilobæ , lobus

polaris elongatus, sinu longe rotundato a lobis lateralibus discretus,

bilobulatus incisura majore, apice truncato, angulis exterioribus

spinis acutis, majoribus instructis; lobi laterales spinis brevioribus

præditi, S. a vertice visæ late ellipticæ, medio in utroque latere

tumore minore rotundato præditæ; a latere oblonge ovatæ supra

tumorem centralem elevatione lata ornatæ.

Long. 56 /I, lat. 32 //, lat. istbm. 8 //, crass. 22 //.

Kpulchelluin Bi'éh. nostræ formæ mihi proximum esse videtur,

15. E, hkornutum nov. spec. Tab, nostr. 4, fig. 26,

E. submediocre, fere tertia parte longius quam latius, medio
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profimde constrictum, sinii linoari angusto. Semicellulæ oblonge

semi-circulares, medio tumore rotundato, margine crenato-undulato>

apice incisura majore bilobulato , angulis iiiterioribus cornibus

robustis, rotundatis præditis. S. a verlice visæ late ellipticæj

medio in utroque latero tumore ^majore rotundato ornatæ. Membrana

crassa et leviter punctata.
F

Long. 47
ijt,

lat. 30 //, lat. isthm. 6 /i, crass. 21 jx.

16. E. crassctngulatum nov. spec. Tab. nostr. 3, fig. 25.

E. parvum, tertia parte longius qnara latius, medio profunde

constrictum, sinu lineari angusto. Semicellulæ subquadratæ, medio

tumore majoro in angulis tumoribus minoribus præditæ, angulis

rotundatis, lateribus in inferiore parte subrectis, in superiore parte

et medio apicis sinu rotundato instructis. Membrana in angulis

incrassata. S. a vertice visæ ellipticæ, medio in utroque latere

tumore humili, rotundato ornatæ; a latere oblonge rotundatæ.

Loner. 27 «, lat. 18 «, lat. isthra. 5 «, crass. 13^, lat. xo ^, lai. ismra. d ^, crass. lo fi

Hæc species cum formis E. hinalis Ealfs, C. Meyieghinii Bréb

etc. comparanda sit.

XVI. Cosmarium Corda.

1. C. margaritiferum (Turp.) Menegh,

Long. 58
fj.,

lat. 43 [x, las. isthm. 15 /^.

2, C. Botrytis (Borj) Menegh.

Formå figuræ Klebsii (Desm. Preus. tab. 3, fig. 71) proxima,

Long. 65 fi^ lat. 54 ft^ lat. isthra. 24 fx.

3. C. tetraophthalmum (Kiitz.) Bréb.

Ad y9 Lundellii Wittr. Goth och Oland. Sotvattons Alg. pag. 56

;

Lund. Desm. Suec. pag. 27 accedens, sed pauUo major, apice æque

ae reliqua cellula granulato.

Long. 132 fXj lat. 97 ^, lat isthm. 37 ^, crass, 59 //.

Unam tantummodo cellulam vidL

4, C omoeman Bréb.

Long. 51 fx, lat, 27 fx, lat. isthm. 18 //.
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5. C, excavatinn Xordst.

Desm. Brasil. pag*. 214^ tab. o, fig. 25

6. C. pulcherriimim Nordst.

Desm. Brasil. pag. 213, tab. 3, fig. 24.

Nuclei amvlacei bini.

7. C. htauritum Nordst.

Desm. Brasil. pag. 212, tab. 3, fig. 30.

Nuclei amvlacei bini.

8. C. polymoiyhum Jfordst. Tab. nostr. 4, fig. 27.

Desm. Brasil. pag. 209, tab. 3, fig. 31.

Formæ, quas vidi, ab iis, quæ a Nordstedtio commemoratæ sunt,

differunt, medio verrucis teruis majoribus, sub ajnce verrucis qua-

ternis paullo minoribus. Nuclei amylacei bini.

Long. 36 ^, lat. 29 ^, lat. isthm. 7 fi.

Paulense nov. subspec. Tab. nostr. 4, fig. 28.

C. mediocre, paullo longius quam latius, medio profunde con-

strictum sinu lineari augusto. Semicellulæ semicirculares margine

crenatOj lateribus convexis, apice truncato, intra margiuem supra

basin duabus verrucis minoribus, sub apice verrucis (medio maximis)

numero 5— 6 in duobus ordinibus dispositis, in lateribus ad mar-

ginem granulis minoribus præditæ. S. a vertice visæ late ellipticæ,

medio in utroque latere tumoribus 5 munitis, intra marginem

centro læves, ad marginem uno ordine verrucarum præditæ, apicibus

granulatis. S. a latere visæ fere circulares. Membrana crassa,

centro semicellularum evidenter punctata. Nuclei amylacei bini.

Long. 56 fji,
lat. 48 //, lat. isthm. 13 fi^ crass. 28 p,.

Hæc formå, quum baud parvam similitudinem præbeat cum ea

formå (C. polymorphi)^ quam supra commemoravi, raihi cum hac

potissimum coniungenda videtur.

Foi-ma cellulæ ei C. Botrytidis (Boiy) Meuegli. fere similis est.

9. C. ornatum Ealfs.

Brit. Desm. pag. 104, tab. 16, fig. 7.

Long. 31 p, lat. 33 /^ lat. isthm. 9 fji, crass. 19 /i.
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Formå 7)mJor aculeis sæpe l)i(tri) partitis instructa. Tab.

jiosti-j 4, fig. 29.

Long, 47
f2,

lat 52 //, lat. isthm. 12,5 //, crass. 28 //.

C Lagoense Nordst. ^ cormgcrum ?fordst. formæ uostræ affine

esse videtur.

4

10. c Pauhnse nov. spec. Tab. nostr. 4, fig. 30.

C. parvum, paiillo longius quam latins, medio profunde con-

strictum , simi liueari aiigiisto. Semicellulæ trapezicæ, lateribus

<joiivexis, apice tnincato, margiiie creiiatå-dentatOj sub apice siuu

pauUo raajore oriiato, S. intra margiuem ordinibus verrucaruni ob-

tusarum tripartitarum, centre duplicibus seriebus transversis aculeo-

rum (sæpe bipartitorum) et infra eos serie granulorum 3 minorum,

munitæ. Semicellulæ a vertice visæ ellipticæ, in medio utroque

latere aculeis ternis, intra marginem verrucis in series dispositis

ornatæ, centre nudæ; a latere fere circulares. Xuclei amylacei bini.

Long. 28 fjij lat. 26 fx, lat. isthm. 9 /i, crass. 17 /^.

C. sulcostatum Nordst. Desm. Itai. pag. 37 , tab, 12, fig. 13

mihi nostræ fonnæ proximum esse videtur, differt autem a C. sub-

costato in primis, quod media pars semicellularum granulis pau-

cioribus, margo sub apice incisura ornantur, præterea quod S. a

vertice visæ medio nudæ sunt, denique magnitudine minore.

11. C. pentachondrmn nov. spec. Tab. nostr. 4, fig. 31.

C. parvum, circiter quarta parte longius quam latius, medio

modice constrictum, sinu lineari angusto. Semicellulæ fere semi-

-circulareSj margine dentato-undulato, 8 undis, undis ad sinuiu biden-

latis, intra marginem serie granulorum, medio granulis 5 majoribus

ornatæ. S. a vertice visæ ellipticæ, intra marginem seriebus (circa 6)

transversis præditæ; a latere fere circulares.

Long. 26 ^, lat. 19 //. lat. isthm. 9 /i, crass. 14 //.

12. a Brasilieiise (Wille) Nordst.

Freshw. Algæ of New Ze^il. and Austr. p. 51.

C. sphalerostichum Nordst. [i BrasiUense "Wille Sydam. Algfi.

pag. 16, tab. 1, fig. 30.
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ord'matum nov. subspec. Tab, nostr. 4^ fig. 32.

C. parviim, paiillo longius quam latius, medio profuade con-

strictuaij sinu amplificato. Sémicellulæ semicirculares, augulis iu-

ferioribus subrectiSj suporioribus late rotundatis, raargioe undulato

intra marginem ordinibus transversalibus verrucarum bipartitarum

instructæ, ad basin læves* Sémicellulæ a vertice visæ ellipticæ

intra marginem ordinibus granulorum præditæ, medio læves; a latere
t

depresse circulares.

Long. 26 fi, lat 24 ^, lat. isthm, 9 ^, crass. 16 //.

Fortasse hæc formå propria species habi?nda sit.

13. C, bipundatiim nov. spec. Tab. nostr. 4, fig. 33.

C. parvum, fere tam latura quara longum, medio profunde-

constrictum, sinu lineari angusto; sémicellulæ trapezicæ, margine

crenatOj lateribus convexis, apice truncato, circiter C-crenato, intra

marginem duobus ordinibus granulorum ad basin magis irregularibus,

medio granulis diiobus præditæ. Sémicellulæ a vertice visæ oblonge

ellipticæ in utroque latere tumore minore, intra marginem seriebus

granulorum ornatæ, medio læves; a latere visæ fere circulares.

Nuclei amjlacei singuli.

Long. 20 p, lat. 19 fi, lat. isthm. 7 /i, crass. 11,5 ^.

C. striatum Boldt, C. sulstriatum Nordst., C. Danicum Bø]-gs.

mihi proxiraa esse videntur, sed C. lipunctatum ab iis inter alia

differt margine sub apice nulla incisura instructo, dispositione gra-

nulorum alio modo ordinata. Cfr. etiam E. celatum Gay et C.

boUense Wille et C. cruciatum Bréb.

Haa-

14. C. Willei Lagerheim.

Bidr. Arner. Desm. pag. 235. C. Broomei Thwait.
fi

Wille Bidr. Sydamer. Algfl. pag. 14, tab. 1, fig. 28.

^

15. C. pseudotaxichoncMun Nordst. * trichondrum Lagerh.

Bidr. Amer. Desm. pag. 238, tab. 27, fig. 10.
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Forraa observata pauUo minor ciuam ea, quæ a Lagerheimio

commemorata est.

Long. 24 /i, lat. 29 //. lat. istlim. 8 fx^ crass. 15 /^.

16. C, Warmingii nov, spec. Tab. nostr. 4, fig. 34.

C. parvum, tertia parte longius (iiiara latius, medio profuncle

constrictum , sinu lineari angiisto in exteriorera partern arapliato.

Semicellulæ subhexagonæ, angulis dentibus munitis, apice truncato,

intra marginem sub apice duobus scrobiculis medio granulis binis

et in angulis ad basin aculeis præditæ. S. a vertice visæ oblonge

ellipticæ medio in utroque latere duabus verrucis obtusis, apicibus

truncatis, angulis dentibus raunitis; a latere fere circulares superne

utrinque depressionibils membranæ instructæ. Xuclei amylacei ut

mihi videntur siuguli.

Long. 38 /i, lat. 27 {i, lat. istliin. 6,5 fi, crass. 17 p..

17. C. RegnelUi Wille.

Bidr. Sjdamer. Algfl. pag. 16, tab. 1, fig. 34.

18. C. parviilum Bréb.

Formå granulata, quæ a Nordstedtio Desm. BrasiL pag. 215

commemorata est.

19. C, suhquadratum Nordst. Formå. Tab. nostr. 4, fig. 35.

Desm. Ital. pag. 32, tab. 12, fig. 7.

Formå minor et latior, lateribus magis rotundatis, ad G læve

Kabenb. (Nordst. Desm. ItaL pag. 29, tab. 12, flg. 4) et C. pseudo-

pyramidatum Lund. accedens. Ofr. etiara C. læve Eabenh. var.

Hispanica Levin.

Long. 40 n^
lat. 25 //, lat. isthm. 9 //, crass. 15 fi.

20. C. nitidulim De Not. Tab. nostr. 4, fig. 36.

Elem. Desm. pag. 42, tab. 3, fig. 26.

Formå cellulæ varia, sæpe magis rotundata, ad C. pseudoniti-

dulum Nordst accedens, sed nuclei amylacei singuli.

Long. 39— 42 /i, lat. 28—31/^, lat. isthra. S fjt,
crass. 18 /j.

Cfr. C. nitidulum et pseudonitidulum apud Wolle Desm. U. S.

pag. 62, tab. 18, fig. 16— 19.
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21. C. pseudopyramidatura Lund.

Desm. Suec. pag. 41, tab. 2, fig. 18.

Long. 43 /i; lat. 24 ^, lat. isthm. 8 jx.

22. C. obsoletum Hantzsch * maodmum nov. subspec. Tal).

nostr. 4, fig. 37.

C. duplo majus, profundissime constrictum, sinu lineari aiigusto,

in exteriorem partern ampliato, angulis inferioribus aculeis mino-

ribus acutis præditis. Membrana leviter piuictata. Ut luihi videtur,

massa chlorophvUacea bipartita et iniclei amylacei bini sunt.

Long. 135 u, lat. 124 ^, lat. isthm. 23 fx. crass. 70 //.

L

23. C moniliforvie (Turp.) Ealfs.

Long. 30 fXy lat. 19 (x,

Cfr. C. moniliforme f. elliptka Lagerh. Bidr. Arner. Desra.

pag. 240, tab. 27, fig. 13. .

r

24. C. annulotum (Nclg.) De-Bar.
w

Long. 47 IX, lat. 21 ^.

25. C. lobatinn nov. spec. Tab. nostr. 4, fig. 38.

C. mediocre, tertia parte longius quam latius, medio constric-

tum , sinu ampliato. Semicellulæ oblonge circulareS; margine iu

utroque latere dentibus minoribus instructo. S. a vertice visæ fere

circulares apicibus dentibus ornatis ; a latere circulares. Massa

chlorophyllacea lobata et nucleus amylaceus centralis. Membrana

glabra.

Long. 57 fx, lat. 40 ^, lat. isthm. 16 ft, crass. 32 jx.

Fortasse formå Cosmariana St. brevisplni liabenda sit.

26. a Dt-Baryi Archer. Tab. nostr. 4, fig. 39.

Formå minor profundius constricta . massa chlorophyllacea

axihs, ut mihi videtur. Cfr. C. De-Baryl Arch. a typicum Ivlebs

fi „axiler Chlorophyllkorper" Desm. Preuss, pag. 28.

Long. 78 //, lat, 30 jx, lat isthm. 9 jx.

27. C. pseudoconnatum Xordst.

Desm. Brasil. pag. 214, tab. 3, fig. 17.



43

Formå major Wille.

Bidr. Sjdamer. Alg'fl. pag. 18.

28. C Cucumis Corda.

Merabraiia evidenter pimctata.

Long. 97 //, lat. 62 fx, lat. isthm. 18 p,.

29. C. ovale Ealfs. Formå.

Formå ad basin semicellularum seriebus verrucarum ut in

lateribus prædita.

Long. 156 fjL,
lat. 110 jx^ lat. isthm. 82 fx, crass, QQ (x.

Massa chlorophjllacea non certo a me visa.

XYII. Arthrodesmus Ehrenb.

1. A. Inciis (Bréb.) Hass. B simiosa nov. var. Tab, nostr. 4,

fig. 40.

Formå major, apice semicellularum 'medio recte truncato, in
t

utroque latere sinu rotundato instructo.

Long. s. acul. 45 /i, lat. s. acul. 40 /i, Long. c. acul. 72 p,,
w

lat. c. acul. 86 fx^ lat. isthm. 14 jx, crass. 23 fx.

2. Å. triangularis Lagerh. Formå. Tab. nostr. 4, fig. 41.

Bidr, Amer. Desm. pag. 244. tab. 27, fig. 22.

Long. 24^, lat. s. acul. 18^, long. acul. 12 /i, lat. isthm. 5^.

Hæc species mihi Å. Incudis valde affinis esse' videtur. For-
# *

tasse ut formå Staur. cuspidati habenda sit.

3. Å. subulatus Kiitz. Formå rnajor Nordst. Tab. nostr. 5,

fig. 57.

Desm. Brasil. pag, 232, tab. 4, fig, 59.

Zygosporæ observatæ sunt, fere globosæ, membrana glabra.

Long. zygosp. 36 p, lat. zygosp. 30 //.

Cfr. zygosp. A. convergentis Ehrenb. Lund. Desm. Suec pag. 54,

tab. 3, fig. 22,
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XVIII. Xanthidiuui (Ehrenb.) Kalfs,

1. JT. antilopæum (Bréb.) Kiltz, Forraa minor Xordst

Norniul. Alg. BrasiL pag. 27 cum icone.

2. X cristatitm Bréb. ^ uncinatum Bréb.

Ealfs Brit. Desm. tab. 19, fig. 3 d, e, f.

Long. s. acul. 68 ^, lat. s. acul. 54 ^.

3. X. trilohum Nordst.

Desm. BrasiL pag. 230, tab. 3, fig. 35.

XIX. StaiirastTiim (Meyen) Kalfs.

1. SL connatinn (Lund.) Roy et Biss.

Japan. Desm. pag. 237. Lund. Desm. Suec. pag. 60, tab, 3y

fig, 28.

Formå sinu late rotundato; var. rectangida Roy et Biss. (1. c.

pag. 237, tab. 269, fig. 12) proxima.

Long. 24 ^, lat. 25 ^, lat. istlim. 6 fi,

2. Sl Dickiei Ralfs. Forraa. Tab. nostr. 4, fig. 42.

Brit. Desm. pag. 123, tab. 21, fig. 3.

Formæ ,^isthmo latissbno'' Wille Alg, ?fovaj. Semlj. pag. 52,

tab. 13, fig. 61 valde similis, sed magis depressa, sinu angustiore.

Dentes ejusdenj semicellulæ eodem spectant.

Long. 30
n,

lat. 38 /z.
•

.

3. St Hystrix Ealfs ^ polyspina nov. var. Tab. nostr. 4,

fig. 43.

Cellula fere tam louga quam lata, angulis subrectis, spinis

brevibus acutis crebns munitis.

Long. 27 (1, lat. 26 //, lat. isthm. 8 (x.

Cfr. St Hystrix ^ tessulca^e Nordst.

4. S. Saxonicum Bulnli.

Hedwigia II, pag. 22, tab. 2, fig. 7.

Formå pauUo major, spinis longioribus prædita.
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Long. c. spin. 86 [jt, lat. c. spin. 74 n, long. s. spin. 77 fx,

lat. s. spin. 58 jx, lat. isthm. 21 /^, long. spin. 8—11 /i.

5. S. sagittiferitm nov. spec. Tab. nostr. 5, fig. 46.

5. mediocre paullo longius (luam latius, medio profuude cou-

strictum, siuu rotundato, ampliato. Semicellulæ oblonge rotimdatæ

spinis lougissimis acutis sæpe leviter curvatis numitæ. S. a vertice

Tisæ triangulares , lateribus biundulatis, angulis et undis spinis

longioribus ornatis, iiitra raargiiiem spinis nullo ordiue dispositis

instructæ.

Lat. c. spin. 67 /z, long. c. spin. 54 /j, long. s. spin. 41 ;/,

lat. s. spin. 35 fx, lat. isthm. 13 //.

Cum Sl setigero Cleve comparandum sit.

6. St. amoemim Hilse B Brasiliense nov, var. Tab. nostr. 4,

fig. 44.

S. amoenum Hilse var. tumldiuscula Nordst. Fresliw. Alg. of

New Zeal. and Austr. pag. 38 , tab. 4, fig. 13 milii proximum esse
*

videtur, sed formå nostra differt præcipue angulis superioribus

rotundatis granulis luinoribus præditis; a vertice visa angulis rotuu-

datis granulis in series ordinatis medio lævis.

Long. 45 //, lat. 19 {x, lat. isthm. 12 fx.

Angulis interdum elongatis, formå nostra ad St DonnelUi AVoUe

Desm. U. S. pag. 132, tab. 52, fig. 20 accedit.

7. S. serriforme nov. spec. Tab. nostr. 4, fig. 45.

S. mediocre, tertia parte longius quam latins, medio levissime

constrictumj sinu amplo. Semicellulæ quadrate rotundatæ, angulis

inferioribus subrectis, superioribus late rotundatis, margiue crenato-

undulato aculeis brevibus acutis plus minus evidenter in series

8 ordinatis, ad apicem in 4 series concuiTentibus, omato,
.
S, a

vertice visæ circulares in margine 8 fasciis aculeorum, intra mar-

ginem 4 præditæ, inter eas læves. Isthmus circularis.

Long. 49 IX, lat. 36 p,, lat. isthm. 23 p..

S, rhahdopJioruin Nordst. proximum est.
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8. St Paulense nov. spec. Tab. nostr. 5, fig, 47.

S. quarta parte longius quam latius, medio constrictum , sinu

ampliato. Semicellulæ cuneate semicirculares, apice rotundato,

margine crenato spinis brevibus munito, intra marginem seriebus

granulorum acutorum præditæ. S. a vertice visæ triangulares,

lateribus rectis^ aiigulis obtusis, intra margiuem augulis grauulis

in series ornatis, in interiore parte niiUo ordine, medio læves.

Long. 34
I«,

lat. 27 /^, lat. isthm. 12 ^a.

S. Novæ Semliæ Wille et S. scahrum Bréb. mihi nostræ

formæ proxima esse videntur.

9. St cyrtocerum Bréb.

Kalfs Brit. Desra, pag. 139, tab. 22, fig. 10.

Long. 27 /i, lat, 30 /^.

10. s. zonatum nov. spec. Tab. nostr. 5, fig. 48.

fe, parvum, paullo longius quam latius, medio levissime con-

strictum. Semicellulæ subquadratæ, apice rotundato, angulis in

brachia granulata plus minus fracta, primo extroversa , deinde

supina in 5 dentes exeuntibus, ad basin zona granulorum acutorum

præditæ. S. a vertice visæ pentagonæ, margine inter brachia

labre, rotundato, intra marginem^ granulis binis in orbem dispo-
I

sitis, reliqua pars nuda.

Long. 32 //, lat. 25 ^, lat. isthm. 9 //.

Hæc species fortasse formå granulata St inconspkui N'ordst

habenda est.

11. St, margaritaceiim (Ehrenb.) Menegh. ^ hirtum Nordst.

Alg. Mus. Lugd. Bat. pag. 11, tab. 1 fig, 18.

Formå gracilior, brachiis longioribus, basi semicellularum serie-

bus granulorum prædita.

Long. 36 //, lat. 44 //, lat. isthm. 11 /^.

12. St prohoscldeum (Bréb.) Arch,

^ BrasiUeiise nov. var. Tab. nostr. 5, fig. 49.

Formå major brachiis longioribus; semicellulæ a vertice visæ,

margine in lateribus medio lævi, ad angulos versus undique 8 den-
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tibus ornatæ, intra marginem seriebas spinarum acutarum medio

bifidanim pvæditæ.

Long. 39 //, lat. 70 fi, lat. istbiii. 13 fx^

Cfr. Ealfs Brit Desm. pag. 139, tab. 23, fig. 12.

13. Stgracile Ealfs ^? suhventricosum nov. var. Tab. nostr. 5,

fig. 50..

Cellulæ breves, brachiis longioribus, seruicellulæ veiitre pauUo

inflato, a vertice visæ apice spinis brevibus ornato.

Long. 33 jXj lat. 94 /i, lat. isthm. 11 /z,

Cfr. formå Delpontii Desm. subalp. pag. 153, tab. 12, fig. 12

21.-

14. Sl Sebaldi Eeinsch. ^ BraslUense nov. var. Tab. nostr. 5,

flg. 51.

Semicellulæ apice rotundato, aculeis bi-tripartitis munito, bra-

chiis deorsum versis, ad basin seriebus grauulorum præditæ; s. a

vertice visæ margine medio lævi, intra marginem ordinibus aculeo-

rum, a basi visæ prope isthmum serie duplice ter interrupta granu-

lorum præditæ.

Long. 67 [1, lat. 92 a, lat. isthm. 16 fi.

Sl Sebaldi Eeinsch. var. oryiata Nordst. Sydl. Xorg, Desm.

pag. 34, fig. 15 mihi proximura esse videtur.
L

15. St hracMoprominens nov. spec Tab. nostr. 5, fig. 52.

St. mediocre, duplo latins quam longius, medio profunde con-

strictum sinu cuneate-ampliato. Semicellulæ triangulares, margine

ad basin duabus undis rotuudatis prædito, brachiis crenatis, den-

tatis, apice rotundato, 4-undulato, undulis spiuis minoribus ornatis,

brachiis in tria acumina exeuntibus; intra marginem ad basin

duobus seriebus granulorum, in lateribus granulis paucis, sub apice

serie granulorum (circa 7) instructæ. S. a vertice visæ elongate

ellipticæ, apicibus in brachia exeuntibus, intra marginem granulis

omatæ, sed dispositionem illorum non certe vidi.

Long. 30 /z, lat. 72 /i, lat. isthm. 11 «.
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Sl paradoxum Mejen /9 fusiforvie Boldt Sibir. Chlorophjl.

pag. 118, tab. 6, fig. 37 mibi nostræ forraæ valde proximum esse

videtur; sed quum mibi non persuadere potuerim, bane formam,

quam supra commemora\i, varietatem St. paradoxt esse, ut pro-

priam speciem eam posui,

16. St, hptocladum Nordst. ^ cornutum Wille,

Bidr. Sydamer. Algfl. pag. 19, tab, 1 , fig. 39; :N'drdst. Desm.

Brasil. pag. 228, tab. 4, fig. 57.

Long. 37 fi, lat. 64 /jty lat. istbm. 7,5 fi, crass. 16 fi

Formå cellulæ cnm figura I^Tordstedtii 1. c. plane congruit;

semicellulæ basi re vera subglobose inflata, supra turaorem parvum

centralem cornibus alternantibus, minoribiis, curvatis (= „aculeis

parvis fragilibus'' ? Cfr. Nordstedt 1. c.) instructæ.

17. St Rotula Nordst.

Desm. Brasil. pag. 227, tab. 4, fig. 38.

18. St leptacanthum Nordst.

Desm. Brasil. pag. 229, tab. 4, fig. 46.

19. St stellatum nov. spec. Tab. nostr. 5, fig. 53.

St. mediocre, paullo longius quam latins, medio modice con-

strictum, sinu cimeato-ampliato. Semicellulæ triaugulares, ad basin

ventricosæ, serie spinarum acutarum, numero 10, præditæ, apice

tnincato aculeis 5 bi (tri) partitis munito, angulis in brachia longa

in duo (raro tria) acumina exeuntia productis. S. a vertice visæ

quinquagonæ, intra marginem aculeis furcatis numero 5 ornatæ

reliqua pars lævis; a basi visæ intra marginem serie spinarum

10 præditæ.

Long. 41 iJL, lat. cnm acuL 54 fx, lat istbm. 17 fx.

20. St. Warmingii nov, spec. Tab. nostr. 5, fig. 54.
L

St. submagnum, paullo longius quam latius medio modice con-

strictum, sinu amplificato. Semicellulæ oblonge rotundatæ, angulis

aculeis bi (tri) partitis munitis, apice truncato, medio læves; intra

marginem aculeis paucis ornatæ, centro glabræ; aliter visæ
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aiigulis luedio duobus aculeis verticaliter dispositis, in utrociuo

latere duo"bus raiuoribus, apice duobus aculeis luunitæ. S. a veiiice

visæ triaugulareSj angulis obtusis, aculeis uuiuero 3 munitis, lateri-
H

bus lævibus, fere rectis, iustructæ; intra nmrgincm angulis aculeis
^

duobus oruatiSj medio læves.

Long. c. acul 65 /jt, lat. c. acul. 54 /i, lat. isthm. 21 /i,

Cfr. C. gemeUiparum Nordst. Desiu. Brasil. pag. 230, tab. 4,

fig. 54. Etiam St, furcatum (Ehi-enb.) Bréb. cum specie nostra

coiiiparandum sit.

21. SL quadranguJare Bivb. ^ longispina nov. var. Tab.

iiostr. 5j fig. 56.

Formå triangularis, spiuis lougioribus luuuita, ad St. trifidum

K"ordst. accedens.

Loug. c. spin. 22 /i, lat. c. spiu. 27 (i, lat. isthm. 10 /j.

Unam taiituui cellulam vidi.

22. St. trifidum Nordst. ^ glahrum Lagerh.

Bidr. Arner. Desm. pag. 247; Nordst. Desra. Brasil. pag. 226,

*

tab. 4, fig. 51.

Formå iorta uov. form. Tab. iiostr. 5, fig. 56.

Cellulæ spinis brevioribus iustructæ, a vertice visæ augulis et

aculeis leviter eodem versis.

Long. 28 li, lat. c. spin. 37 /i, lat. istlim. 11 //.

23. SL cosmaroides Nordst.

Formæ complures et valde differentes observatæ sunt. Meni-

brana semper crassa et evidenter puuctata. Optimum habui,

omnes bas formas in hane speciem colligere, partim quia disposi-

tionem massæ chlorophyllaceæ non porspexi (putaverim tameu eam

axile messe), partim quod cellulæ forraa et magnitudine adeo variæ

sunt et tot ambijruis formis inter se cohærentes, ut difficile sit,

certum finem ponere.

Semicellulæ a basi visæ tri- aut quadraugulares, ad apicem

circuitus cellularum plus minus circulares sunt.

Figura nostra solum nonnuUas formas, quas obseiTavi, osten-

dit. Figuræ 1 et 2 fortasse formæ tetragonæ et quadragonæ
y

V. Meddel, fra den naturh. Foren. 1890. 4

MTSSCUFT
BOTANICAL.
GARDEN.
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2

/

4

Sfanrastrum cosmaroides Nordst. (*^*/i)

C, turgidiy 3 et -i formæ tetragoiiæ C quadrati et Cucumis , 5 et

6 formæ tetragouæ C, pyramidati habendæ sunt.

Magnitudo formæ a:

Long. 142 u, lat. isthra. 34 fx^ crass. 59 ^.

M. formæ J:

Long. 127 /i, lat. isthm. 18 ^, crass. 62 jx.

M. formæ c:

Long. 92 ^i, lat. isthm. 14 /i, crass. -48
fx.

M. formæ d:

Long. 78 /i, lat. isthm. 17 /^, crass. 32 ^.

M. formæ e:

Long. 70 //, lat. isthm. 15 /i, crass. 35 fx.

M. formæ /:

Long. 66 fx. lat. isthm. 16 //, crass. 45 ^
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24. St, grande Bulnh.

Hodwigia 1861, pag. 51, tab, 9, fig, U. Liuidell Desm. Suec.

pag. 72. tab. 4, fig. 11.

Foniia observata paullo miuor, a vertice visa, angulis late

rotundatis.

Long, 70 /jt, lat. 56 n, lat. isthm. 16,5 /i.

TJnam tanturamodo celhilam inanem vidi.

In fine operis facere non possuni, quin viris dd. Professori Eug.

Warmingio et Doctori O. Nordstedtio maximas agam gratias, quonim

ille materiem omiiom hujas dissertationis, qua est benevolentia,

raihi tradidit, hic de compluiibus locis dubiis, qua est in his rebus

eximia peritia, consilia sua mecum coinrannicavit.

FiXpIieatio tabulariim.

a Cellula vel semicellula a fronte visa

ft
— — latore

vertico

d — ~ basi

Tabula secunda.

1. Tenixun crassiuacuhun Do Bary. t'''^*i).

2. Docidiuin Bacuhitn Bréb. /? Iiexiujonion nov. var.

3. Closferium mhjuncidaiii Uo Xut. Formå. ("VO^

4. CL Uncfitnm Elirenb. Formå. {*^^/i).

5. Cl cnlof^poruin Wittr. /9 BmHlieiifie nov. var. (^^V\Y

e Zvgosporus cum coUulLs cvacuatis.

6. CL Jemi^ri Piiilfs. (^'^h).

I. CL LeibJeinii Kiitz. (»"/iK

8, CL Cornn Ehrenb. ,? BnmJieme nov. var. ('^"'i).

9. CL biclavatnm nov. spec. (^^^
i).

10. Mlcmsterias simplex nov. spee. (^*^/i).

11. M. hamata tWolU-v ^^^- Forraa Brasilietisis. ('^^^ i.

12. M. depauperata Xordst Formå. (^^^^ i).
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Tabula tertia.

13. Micrasterias Jennevi Ralfs. Formå Bvasiliensis n. f. (^'Vi).

14. Euastnim trapezicum nov. spec. (^'^i).

15. E. ansatlim Kalfs /3 turgichim nov, var. P^^/i).

16. i?, sinuosnm Lenorm. (^^^/i).

17. i?. Paiilense nov. spec. {^"^/i).

18. £. dentkulatum (Kirclin. Gav /9 stictum nov. var,' (^^^/i)

19. E. pichun nov. spec. (^^'^/i).

20. E. trilohum nov, spec (^'^^).

21. £*. bidentahtm ^Ixg, Formå Brasiliensis n. f. (^^°/i).

22. E. incudiforme nov. spec. (^^^/i).

23. K Glaziovii nov. spec. (^^*>/i).

24. X oeujatum nov. apec. (^^^/i).

25. X crassanguJatum nov. spec, (^'^\).

Tabula quarta.

26. Euastnim hicormttum nov. spec. (^^^'i).

27. Cosmariiim 'polymorplmm Nordst. {^^^i\).

28. C. 'polymorplinm Nordst. * Paulense nov. subspec. (^^*^/i).

29. (7. ornahim Ealfs, Formå ?najor n. f. (^''^/i).

SO. C. PanJense nov. spec. (^^^^/i).

31. C pentachondrum nov. spec. (^^^/i).

c. Brasiliense (Wille) Kordst. * ordinatum nov. subspec. {'^^^h)'

C. bijntnctatum nov. spec. (^^^'i).

34. C Warmingii nov. spec. ('^^/i).

35. C. subquadratum Nordst. Formå. {^'^^U).

36. C. nitidulum De Not. (=*^°/i).

37. C. ohsoletum Hantscli * viaxinmm nov. subspec. (^^^i).

38. C. lobatnm nov. spec. (^^^
i).

39. C De-Baryi Archer. (''**/i). b cellula a vertice visa.

40. Arthrodesmiis Lictis (Bréb.) Hass. J3 sinxiosa nov. var. C^^^i).

41. A. triangularis Lagerh. Formå. (*'^/i).

42. Stanrast7'vm Dickiei Ealfs. Formå, i^'^^li).

43. 8t Hystrix Kalfe /9 polyspina nov. var. (^^''/i).

44. St. amoennm Hilse /5 Brasiliense nov, var, (^'^'^/i).

45. aSY. serriforme nov. sp. ("7i).

ri

Tabula quinta.

46. Staurasfriim sagiftifentm nov. spec. ("VO-
47. S^ Paulense nov. spec, (^^Wj).

48. S^ sonatum nov. spec. (^^^/i).

49. 5^. froboscideum (Bréb) Arch. ^ Brasiliense nov. var. (^"/i).

50. >SY. gracile Ealfs /5 suhventricosum nov. var. (^^^i).

51. 5^. Sehaldi Eeinsch fi Brasiliense nov. var. (^^^^i).
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52. St bradiioproimnens nov. spec. (^'Vi).

53. St. steUatnm nov. spec. (^'VO- a cellula nuper divisa.

54. St. Warmlngii nov. spec. ("'/ij.

Ansrulus semicoUuLe a frontc visus.

55. SL quadrangnlare Bréb. ^ lonrjif^pina nov. var. (»'^/i).

56. 6Y. tnftdam Xordst. /? oJahnun Lagerh.

Formå iorta n. f. (""/i),

7. ^?-f/iro(Ze6-»ius SH^f^t^fus Kiitz. Formå mnjor Nonlst. Zygosponis

cum cellulis evacuatis. I"**/!).

'

5
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Fuglene ved de danske Fyr i 1888

6te Aarsberetning om elanske Fugle ^)

Ved

Herlnf Winge»

(Med et Kort.) ,

I 1888 indsendtes fra 31 af de danske Fyr til Zoologisk Museum

493 Fugle af 60 Arter, faldne om ^^atten^}. Der faldt adskillig

flere end der indsendtes^ dog" nærmest kun af de samme Arter; hvor

mange der i det hele ere omkomne ved at fljve mod Fyrene, kan

ikke opgives nøje; mindst har det været noget over 1000. Endnu

langt flere Fugle have om Xatten i Træktiden været ved Fyrene

for at se paa dem, men erc ikke komne til Skade.

') 1ste og 2den Aarsberetning, af Prof. Chr. Fr. Liitken, findes i

«Orms», Bd. 1, 1885 og Bd. 2, 1886: Hdje og 4de, af Oluf Winge,
ibd., Bd. 2, 1886 og Bd. 4, 1888: 5te, af Herluf Winge, ibd.,

Bd. 6, 1890.

'') Efter Marineministeriets Skrivelse af 16dG April 1886 til Fyrmestrene

skulle de Fugle, der omkomme ved at flyve mod Fyrene, indsendes

til Zoologisk Museum, enten alle eller kun Prover af de forskjellige

Arter fra hvert enkelt Fald, enten hele eller kun Hoved, Vinge og
Pod; Smaafugle indsendes som oftest hele. Fra hvert af Landets 65

Fyr (ikke medregnet Havnefyr o, s. v.) indkommer desuden aaiiig en

Beretning om, hvad der i denne og lignQiiåQ Henseender har tildraget

sig i Aarets Løb. Ved adskillige af Fyrene , især ved de mindre i

indelukkede Farvande, iagttages intet eller næsteu intet. — En Over-

sigt over de danske Fyr findes i 4de Aarsberetning; nærmere Op-
lysninger findes i: Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i

Danmark, Kbhvn., 1890.

Om Ordningen af Zoologisk Museums Forhold til Fyrene og Virk-

somheden i de første to Aar, se 3dje, 4de og 5te Aarsberetnuig,
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De Fyr , hvorfra Fugle indsendtes , vare : Vyl Fyrskib,

N. Kromann, Fører (Sending-er fra 3 Nætter); Horns Rev Fyr-

skib, S. Severinsen, Fører (fra 18 Nætter); Bovbjerg, E.K as-

mus sen, Fyrmester (2); Skagen, M.G.Poulsen, Fyrmester (6);

Skagens Rev Fyrskib, J. G. Steinmann, Fører (5); Hirlsholm,

W.Schultz, Tilsynsførende (3); Nordre Røn, A. Kruse, Fyr-

mester (1) ; Læso Trindel Fyrskib , J. P o u 1 s e n , Fører (3)

;

Læso Rende Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (10); Kobber-

grundens Fyrskib, V. T. Schnipp, Forer (4); Anholt, H. Ilin-

richsen. Fyrmester (4); Ilesselo , G. Saxtorph, Fyrmester (9);

Schultz,"s Grund Fyrskib j J.C.Jeppesen, Fører (3); Hjelm, H. J.

Henningsen, Fyrmester (13); Thuno, Pa.stor J. P. Mynster,

Tilsynsførende (2); Sejro, H. J. Skow, Fyrmester (3); Lappe-

^rwédens Tyrskih, J. Jørgensen, Fører (1); Kronborg, Kapt.

P. H. Gj rup, Tilsynsførende (3) ; Drogdens Fyrskib, E.Gommesen,

Fører (1); Refsnæs, P. C. Jensen, Fyrmester (4); Romsø, F.

Andersen, Tilsynsførende (2); Sprogø, L. Buch, Tilsynsførende

(1); Belholm, Jfr. Dorthea Holst, Tilsynsførende (2); Fakke-

bjerg Hovedfyr, H. F. Lund, Fyrmester (6); Æbelo, S.Thorsen,

Fyrmester (5); Skjoldnæs, J. Beldring, Fyrmester (22); Chri-

siiansø, O. C. F. Christensen, Tilsynsførende (5); Hammers-

hus, H. G. Beldring, Fyrmester (7); Dueodde Hovedfyr, W.

Lund, Fyrmester (1); Gjedser, Chr. L indgå ard, Fyrmoster (6);
«

Gjedser Rev Fyrskib, K Gommesen, Fører (8).

De Fugle, der indkom, vare^):

1. Anas boscas 6.

2. Oedeuiia nigra 4.

3. SoiHcderia molUsshna 1.

4. Pagonessa ylacialis 5. (8 faldne)^).

5. Podicipes griseigena 1.

*) Arterne ere bestemte af min afdøde Broder Oluf Winge og af

mig selv.

) Efter Fyrmestrenes Opgivelser.'
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6. Procellaria pelagka 1.

7. Rallus aqvatkus 1,

8. Crex pratensis 1.

9. Charadrius sqvatarola 4.

10. Chai^adrhis pliwiaUs 1.

11. Eudromias moi^inellus 1,

12. HæmatopiiS ostreologus 1.

13. Nitmen'ms phæopus 1,

14. Aditis hjjpoUuca 2.

15. Totanus glottis 1.

16. TVi«^« rtZ/?ma 3. (4 faldne.)
4

17. Triiiga suharqvata 1.

18. Lhnnocryptes gallmxda 5.

19. Gallinago scolopacina 2.

20. Scolopax riistkida 4, (8 faldne.)

21. Gaprimidgiis eiiropæus 2.

22. Ciicidus canoims 1.

23. J^no? torqvilla 5.

24. Lanhis collyrio 1.-

25. 4?rtuf?a arvensis 123. (416 faldne.)

26. Stiinius vidgaris 43. (91 faldne.)

27. Pants major 1,

28. Sylvki curriica 4.

29- Sijlvkt cinerea 2.

30. Sylvia atrkapilla 2.

31. Sylvki hortensis 7,

32. Hypolais icterina 2.

33. Acrocephalus palustris 2.

34. Acrocephalus phragmitis 7.

35. Acrocephalus aqvaticus 1.

36. Phyllopsenstes trochilus 29.

37. Phyllopsenstes rufus 3.

38. Regidus cristatus 3,

39. Anthus pratensis 2.
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40. Aiithus ohscnrus 1,

41. Åntluis arhoreus 4.

42. Motavilla flava 1.

43. MotacUla alba 1.

44. Turdus Umrtis 24. (52 faldne.)

45. Turdus muskus 28. (32 faldne.)

46. Turdus pilaris 10.

47. Turdus merula 9*

48. Saxicolit oenanflie 19.

49* Praiicola rubetra LI.

50. Ruticilla phoenkura 40.

51. Erithams ruUcula 21. (34 faldne.)

52. 3fusckapa parra 1.

53. Musckapa atrkapilla 12.

54. Frinyilta coelebs 7.

55. Fringilla raoatifringiUa 2.

56. Emheriza schoenklus 5. (7 faldne.)

57. Emheriza hortxdana 1.

58. Emheriza citrinella 2.

59. Emhei-iza rniUaria 1.

60. Emheriza nivalis 1.

Af de indsendte Arter vare folgende 16 iid'c faldne ved Fyrene

i de to foregaaende Aar:

Somateria mollissima. Tringn ^rfbarqvata.

Pagonessa gladalis. Caprimuhjus europæus.

Procellaria pelagica. Cuctdus canorus.

Crex pratensis, Lanius collyrio.

Eudromias morinellus. Ilypolais iderim.

Ilærnatopus ostreologus. Acrocephalus palustrls.

Nummius phæopus. Acrocephalus aqvatkiis.

Totanus glottis. Muscicapa parra.
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Følgende 21 Arter ere indsendte i Lobet af de to foregaaende

Aar, men ikke i 1888:

Anas penelops.

Anas crecca.

Fidigula marila.

Oedemia fiisca.

Tachyhaptes minor.

Frocellaria hiieorrhoa

FuUca atra,

Limosa lapponica.

Tringa canufus.

Lams argentatus,

Uria troile.

Alca torda.

Corriis coriux

Troglodytes ]}a7^mdi(s.

Certhia faniiUaris,

Acrocephalus arundlnaceiis

Cinclus aqvaticus,_

Turdus viscivomis.

Turdus torqvatus.

L uscinia svecicn

Muscicapa gi^isola

Det er kun en lille Kreds af de danske Fugle, der nogen-

lunde ofte falder ved Fyrene.

Landets ægte Standfugle, som Husspurv og Skovspurv

(Passer domesticiis, ^P. montai^us), lade sig ikke forstyrre af Fyrene,

vidtTrækfue-le ogskjout de ofte bo tæt ved dem'). Det er

strejfende Fugle, livem Fyrene ere til Tlempe, og det kun i Træk-

tiden; de Trækfugle, der blive her om Sommeren, ere i den rolige

detSommertid lige saa uafhængige af Fyrene som Standfuglene;

samme gjælder Yintergjæsterne, naar de først have slaaet sig til Ko.

De Trækfugle, der kun vandre om Dagen, ændse selvfølgelig

ikke Fyrene. Der gaar hvert Foraar og Efteraar et stort Træk

over Landet af Vibe, Musevaage, Krage, Eaage, Allike (Vanellus

cristatus, Buteo vulgaris^ Corviis cornix^ C.frugilegus, Cmonedula)]

det hører til det almindelige at se dem trække; over Kjøbenhavn

') Undertiden optræde Spurvene som Trækfugle og kunne saa komme
til Fyrene. De ere undertiden faldne ved de engelske Fyr (cf.: Report

on the Migration of Birds). Her i Landet er det hidtil (Foraar 1890)

kun sket én Gang; en Skovspurv faldt paa Horns Rev Fyrskib den

16de Marts 1890.
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Og Omegn ^) styre de om Foraaret mod N.Ø. eller 0., sjeldnere

mod N. (vist ligeledes andre Steder i Danmark), og fortsætte deres
m

Vej ud over Øresund; om Efteraaret flyve de i den modsatte liet-

ning^). Det er heller ikke ualmindeligt at se Trane, Glente,

Hvepsevaage, Spurvehøg, Huldue, Hedqjærke, Irisk og flere {Gims

cinera, Milvus icthms^ Pernis apworus , Accipiter nisus ^
Columba

oenas, Ålauda ariorea, Cannabma linota etc.) trækkende, samme

Vej som de andre. Xogle af de nævnte Arter, Viben især, trække

ogsaa om Natten; mon det kan vist ikke være sædvanligt; af alle

de paagjældende Arter er der ved Tyrene hidtil (Foraar 1890) kun

faldet nogle enkelte Viber, én Krage og én Allike, skjønt de trakke

her over i saa stort et Tal.

Lærker {Alauda arvensis) trække om Dagen over Landet i

F

store Masser, ligeledes Engpibere og Bogfinker {AntJms pratensis,

Fringilla coelebs) i Mængde; ogsaa de krydse Øresund, oftest i

Eetningeu S.V. til N.Ø. eller omvendt. L^gttagelserne ved Fyrene

godtgjøre, at de samme Arter ogsaa ofte vandre om Natten, og for

saa vidt dele de Skjæbne med de egenlige Nat-Trækfugle.

Til de Fugle, der mest trække om Dagen, høre vist ogsaa

Gjæs, Svaner og Dykænder; det er almindeligt at se dem trække

om Dagen, og ved Fyrene ere de kun sjelden iagttagne om Natten;

kun nogle enkelte Gjæs og nogle faa Dykænder ere faldne. Deres

Flugt retter sig tildels efter Vandenes Form; især synes de fleste

Dykænder temmelig udelukkende at følge det salte Vand; og de

lempe sig efter Isforhold o. s. v. og flyve ind og ud gjennem Fjorde

og Sunde ^).

Væsenligst om Natten trække de fleste mindre Vadefugle,

Man horer dem ofte om Natten over Kjobenhavn; en af de al-

^) Hvad her og i det følgende staar om Fugle ved Kjobouhavu, er efter

min Broders og mine følles Ligttagelser.

2) Hvor almindeligt det end er at se Viber trækkende om Foraaret ved

Kjobenhavn, have vi dog eudnu ikke (i Lobet af omtrent 18 Aar) set

dem trækkende om Efteraaret.

^) Se ..Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene », især fra Egense, Schnltz's

Grund, Lappegrunden, Kronborg, Refsnæs og Strib.
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mindeligste at høre er Mudderklireu (Actitis hypoleuca). Efter

Lvden kaa mau skjønne, at de flyve i EetniDgeu S.V. til N. 0. og

omvendt, og ser man en Gang imellem nogle af dem, som Hjejler

og Spover {Charadrius^ Numenius)^ trækkende om Dagen, plejer

det at være netop i den Retning. Ved Fyrene falde de forholdsvis

kun sjelden; efter den Mængde, hvori de færdes i Luften om Natten

paa Trækket, skulde man vente, at de oftere omkom ved Fyrene;

Grunden til, at de ikke gj"øre det, er vist den, at de ogsaa udenfor

Træktiden ikke ere uvante med at færdes ora Natten eller i Skum-

ring. For Stokænder, andre Ferskvandsænder og Terner {Anas

loscas etc.y Sterna) er Sammenhængen vist en lignende som for

de mindre Vadefugle; Terner kunne ogsaa høres om Natten over

Kjøbenhavn.

Næsten udelukkende om Natten trække do fleste af de mindre

Sangfugle. Af dem gaar der Foraar og Efteraar en bred Strøm

hen over Danmark; men man ser dem ikke trækkende. De flyve

vist, ligesom de andre, væsenlig i Retning S.V—N.Ø. Særlige

Veje synes de ikke at følge; de komme ligelig til alle Landets

Dele; selv Vande som Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Sydøst-

Hjørnet af Vesterhavet søge de ikke at undgaa; endogsaa de Smaa-

fugle, der ere mindst vante til at flyve langt, som Gjerdesmutte,

Træpikker, Fuglekonge {Troglodytes parvulusy Cer^thia familiaris

Regulus crisiatus)^ flyve tværs over Kattegat eller ud over

Vesterhavet, over Horns Eev. Mere end andre ere de smaa Sang-

fugle udsatte for at omkomme ved Fyrene. I Uvejr trække de ikke;

i klart eller godt sigthart Vejr blænde Fyrene dem ikke eller næsten

ikke; men i mørkt Vejr, i Regn og Taage, lokkes de af Lyset;
V

nogle flyve i en Slags Vildelse i fuld Fart mod Fyrets Ruder og

falde saarede eller døde ned med knækket Næb eller Hals, med

knust Hjernekasse eller indslaaet Bryst eller med knækket Vinge

eller Ben; andre flagre sig ihjel mod Ruderne; men mange nøjes

med at se paa Lyset og stræbe ikke at komme ind i det; naar de

længe nok have set derpaa,* flyve de bort, om ikke før, saa

ved Daggry.

>
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Der er Fugle, som man skulde vente i hvert Fald en Gang

imellem at træffe ved Fyrene, baade fordi de ere almindelige, o rr
O

fordi de vist ogsaa trække om Xatten. Blandt dem ere først og

fremmest Svalerne; men endnu er kun en eneste Svale falden ved

Fyrene^). For Maagerne gjælder noget lignende; til Trods for

Maagernes Mængde ved de 'danske A\1nde er der hidtil kun faldet

nogle enkelte. Til Gjengjæld kan der saa ved Lejlighed falde

Fugle af mange Slags, som man ikke havde ventet.

Men hvor mange Indskrænkninger og Tilfældigheder der end

'

hefte ved Iagttagelserne ved Fyrene, have de dog et ganske særligt

Værd paa Grund af den Klarlied, hvormed de oplyse noget af det,

som ellers batten skjuler.

Aaret 1S8S begyndte for Trækfuglenes Vedkommende paa

meget sædvanlig Maade. I Januar og Februar var der lidt Køre

blandt Lærker og Sjaggere {Turdus inJaris) og enkelte andre Arter;

nogle faldt ved Fyrene. Om de have været paa Vejen hertil eller

herfra, er ikke let at sige. I det allertidligste Foraar kan man i

godt Vejr se Lærkerne flyve over Sundet til Sverig, halvt syngende

eller med deres almindelige Flyveskrig, og i truende Vejr komme

tilbage, ofte med Varselskrig, flygtende for en Snebyge eller andet

Uvejr; af og til kan man paa samme Tid se nogle flyve ud og
r

andre komme tilbage.

Men i Slutningen af Februar og Begyndelsen af Marts var

det stadig Frost, tildels med Sne og Storm; Fugletrækket .hørte op.

Fra 7de til 9de Marts var det jevnlig Tø, og Trækket begyndte

igjen; fra den 8de til den 10de faldt der en Del Fugle ved Horns

Kev, Skjoldnæs og Fakkebjerg: Lærke, Stær {Sturnus vulgaris)

og Snespurv {Emheriza nivalis)\ den Ode vare enkelte Stære ogsaa

komne til Kjøbenhavn; den 10de vare Viber, Hjejler og Stære

komne ved Blaavands Huk. Men efter 10de Mai*ts tog haard Frost

1

) En Bysvale {Himndo urhica) faldt ved Hjelm Fyr den 12te Maj 1890.
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Og Sne fat igjen og varede ved til den 20de, og mange af de

allerede • indvandrede Fugle døde af Kulde og Sult\^. Forst den

22de Marts fortsattes dot afbnidte Træk; over Horns Eev trak om

Dacen store Flokke Lærker og Stære mod 0.; don 2ode og de

nærmest følgende Dage trak ikke faa Fugle over Kjøbenhavn ; den

2ode trak Alliker; den 25de trak Viber
,_
og flere Stære kom; den

27de trak Eaager og Krager; den 30te trak Vibe, Musevaage,

Hulclue, Krage og Lærke i større Tal, og Engpiber og Hvid Vip-

stjert {Motacilla alla) vare komne; i den samme Tid faldt ogsaa

nogle Fugle ved Fyrene-

Usædvanlig koldt Vejr vedblev gjennem det meste af April,

tildels med Frost; først midt i Maaneden brød Isen paa Søerne op,

Sneen laa endnu mange Steder. Alligevel kom Trækfuglene stadig

hertil, ikke meget senere end ellers, I Løbet af første Del af

April trak Sangdrossel, Eødkjælk, Stenpikker og andre {Turdus

micsicicsj Erithacus rubeciday Saxicola oenanthe etc ) ; de faldt ogsaa

undertiden ved Fyrene. Heller ikke det senere Hold af de smaa

Sangfugle lod sig videre sinke; ved Kjøbonliavn var Rødstjerten

{Rutkilla phoenicura) kommen den 25de, skjønt det selv midt paa

Dagen kun var fire Graders Varme ; den 28de var her Gul Vipstjert

og Broget Fluesnapper {Motacilla fiava, Muscicapa atricapilla\

den oOte desuden Vendehals , Forstuesvale , Bysvale , Løvsauger

{lynx torqvilla, Hirundo rustica^ H.iirbica, Phyllopsmstes trochilus);

men først fra Begyndelsen af Maj kom Smaafuglene i større Mængde,
L

off lan^t hen i Maaneden vedbleve de som sædvanlia* at trække.

Ved Fyrene faldt i den Tid adskillige, dog ingen af de senere

Trækfugle førend den 1ste Maj og ingen efter den i7de, skjønt

Trækket endnu ikke dengang var forbi; ved Kjøbenhavn kom

Havesangereu {Sylvia hortensis) den 18de Maj, og Løvsangeren blev

endnu set paa Vandrested 2); den 19de kom Gulbuget Sanger

^) Se "Forskj. Lagtt. fra Fyrene », Blaavands Huk.
') Med "Vandrested« menes et Sted, hvor Arten kan viser sig paa

Trækkot, udenfor Yndetiden.
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{Hypolais icterina), og Rodstjerten var her endnu paa Vandring;

den 23de blev Tornskaden {Lan'ms colhjrio) set paa Vandrosted

,

endnu den 25de ligeledes don Brogede Fluesnapper.

Efteraarstrækket gik sin vante Gang. Dot begyndte saa smaat

allerede ved Midten af Juli; Tornskaden viste sig paa Vandrested

ved Kjøbenhavn den 16de Juli, Løvsangcren den 20do; den 21de

om Aftenen trak Mudderklire, den 26de ligeledes Rylo {Tringa

ctlp'ma). Ved Fyrene mærkedes Efteraaret Xatten til den 30te Juli,

ved Hammershus, hvor den Lille Regnspove {Namealus phæopus)

trak i Flok. Den følgende Del af xUret fortsattes Trækket ganske

jevnt; ved Fyrene var der særlig stærkt Fald af Fugle den 6te og

10de September, 10de, Ilte og 31to Oktober, 2den, 3dje, og 4de

November, Vinteren var mild, og endnu lige ved Aarets Slutning

var der Træk af Lærker.

Mange af de Fugle, der indsendtes fra Fyrene i 1888, bleve

undersøgte med Hensyn til Maveindhold. Det viste sig, at Maverne

altid vare tomme eller næsten tomme for Føde; Smaasten og Sand

derimod fandtes hos de Arter, der ogsaa have det til daglig Brug.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene

som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)
i

1. Anas boscas {boachas)^). Stokand.

Oktober: Ilte Kefsnæs 1 ?; i Maven kun noget grovt

Sand. olte Hammershus 1.

November: 2den Hirtsholm 3. 7de Hesselø 1.

I
) I de foregaaeude Aarsberetningcr er fulgt den Systematik og den

Naviietavnintr der ouskedes brugte i 'Ornis*. Her er der gjort en

Forandring i begge Henseender. De Navne, der bruges i -Ornis^

ere vedføjede, naar de ere furskjelUge fra de her brugte.
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2. Oedemia nigra (Oidemia). Sortaud.

April: 14de Skjoldnæs 1 $.

S. 25de Læsø Eeude 1 2

28de Læsø Eende 1 $.

3. Soviateria molUssima. Edeifugl.

December: 6te Lappegrunden 1.

4. Pagonessa glacialis {Hareida), Havlit

Januar; 6te Gjedser Eev 1 $. 14de Kobbergruuden 1 $.

Februar: 12te Gjedser Eev 1,

JJarts: 7de Hesselo 2 5 (5 dræbte)^).

5. Podicipes griseigena {Podiceps rulrkolUs). Graastrubet

Lappedjkter.
~

3

April: 14de Skjoldnæs 1.

L

6. Procellaria peJagica {Thalassidroma), Stormsvale.

Oktober: 31te Horns Eev 1.

7. Rallus aqvalicus, Yandrixe.

November: 30te Eefsnæs 1.

8. Crex praiensis. Engsnarre,

September: 6te Bovbjerg 1 $; i Maven Grus, mange fine

Insektstumper og nogle knuste grønne Plantedele.

9. Charadrius sqvatarola. Strandlijejle.

September: 6te Sejro 1, gammel i Sommerdragt.

Oktober: 10de Helholm 1 ^, ung; i Maven lidt Grus.

12te Skjoldnæs 2.

10. Charadrius plumalis. Hjejle.

December: 7de Thunø 1.

11. Endromias morinellus, Pomerausfugl.

September: 6te Skagen 1 ung; i Maven nogle Smaasten

og nogle faa Chitinsturaper.

V) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysninger,
naax det er et andet end Tallet paa de indsendte. Enkelte Arter,

Skovsneppe, Lærke og Stær, ere ogsaa opforte efter Fyrmestrenes
Opgivelser, selv om intet har været indsendt, dog kun i: ( ).
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12. Hæmatopus ostreologus (ostralegus). Strandskade.

September: Ilte Anholt 1.

13. Numeiiius phæopus. Lille Regnspove.

Juli: 30te Hammershus 1, gammel i slidt Dragt.

14. Actitis hypoleuca. Mudderklire.

September: 6te Hammershus 1 ung. 10de Skagen 1 ung.

15. Totanus glottis. Hvidklire.

September: 6te Hesselø 1 ung.

16. Tringa alpina. Ryle.

Maj : 17de Bovbjerg 1, i slidt Vinterdragt.

September: 16de Skagen 1 ung.

November: lOde Anholt 1 (2 faldt).

17. Tringa subarqvata. Kriminæbet Eyle.

September: 5te Sejrø 1 ung.

18. Limnocryptes gaUimda {GalVmago), Buk; Enkelt

Bekkasin.

September: 12te Hesselø 1. 15de Hirtsholm 1.

Oktober: 12te Hjelm 1.

November: 3dje Skagen 1. 4de Bovbjerg 1.

19. Gallinago scolopacina. Horsegjøg; Dobbelt Bekkasin.

Oktober: 17de Hesselø 1 ung.

November: 7de Hesselø 1.

20. Scolopax riisticula {nistkola). Skovsneppe; Holtsneppe.

(April: 12te Hirtshals 1.)

Oktober: (9de Stevns 1.) Ilte Hesselø 1 (2 faldt).

November: 5te Hjelm 1, Skjoldnæs 1. (6te Hirtshals 1.)

10de Hjelm 1.

21. Caprimnlgns europæus. Natravn.

Maj : 2den Kronborg 1 $,

September: 14de Hesselø 1.

22. Cuculus canorits, Gjøg.

August: Ilte Dueodde Hovedfyr 1 ung.

r

Vidensk. Meddel, fra den naturt. Foren. 1890- ^
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23. lynx torqvilla {Jynx). Yendebals.

Maj: 1ste Læsø Eende 1 <?; i Maven nogle Sandkorn og^

enkelte Chitinstumper. 2den Xordre Ron 1 ^; i Maven nogle Smaa-

stumper af Insekter.

September: 7de Gjedser 1. lOde Fakkebjerg Hovedfyr 2.

tf

24. Lantus coUyrio {collurio). Tornskade.

Maj: 17de Skjoldnæs 1$.

25. Alauda arvensis^ Lærke.

Januar: lOde Horns Eev 3.

Marts: 9de Horns Rev 3 (2 <?, 1$), Skjolduæs 1 $.

10de (Blaavands Huk 1), Horns Eev 3 $, Fakkebjerg Hovedfyr

2 ^ (4 faldt), Skjoldnæs 1 3- 25de Horns Eev 1 $. 29d^

Helholm 1$.

April: 6te Hjelm 1^. Ilte Thnnø 1$, Skjolduæs 1 ?.

12te Sejrø 3 ?. (15de Hirtshals 2.) (17de Læsø Trindel t>

22de Hjelm 1.

?
Oktober: 3dje Skjolduæs 1. (4de Hesselø 1.) 10de

Anholt 1 (5 faldne). Ilte Horns Eev 2, (Anholt 2), Hesselø 1.

14de Læsø Eende 2. 31te Vjl 1 (2 faldne), Horns Eev 3, (Bov-
>

tjerg 10), Eefsnæs 4, Æbelø 2, Christiansø 1, Hammershus a

(12 faldne), Gjedser 1, (Gjedser Eev 1).

November: 1ste Hjelm 1. 2den (Blaavands Huk 65)^

Vyl 1 (150 faldne). Horns Eev 6 (45 faldne), Kobbergrundeu 1,

Eefsnæs 3, Eomsø 1, Sprogø 41, Fakkebjerg Hovedfjr 6, Æbelø 1,

Skjoldnæs 6. (3dje Blaavands Huk 6.) 4de Horns Eev 3^

Skjoldnæs 2. 6te Horns Eev 2, Eomsø 1.

December: 6te Schultz's Grund 1. 8de Æbelø 1. 28de

Skjoldnæs 1,

21 bleve undersøgte med Hensyn til Maveindhold ; hos 16 var

Maven tom, hos de andre fandtes enkelte Smaasten eller lidt Grus,

kun sjeldén nogle faa Frø.
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26. Sturnus vulgaris. Stær.

Marts: 8de Horns Rev 2 ?. 9de Skjoldnæs 2. 10de

Fakkebjerg Hovedfyr 1 ^, Skjoldnæs 2. 24dc Horns Rev 3 (1 $,

2 $). 25de Horns Rev 1 ?.

'

April: (12te Hirtshals 1.) 14do Hjelm 1/ 15de (Hirts-

hals 2), Hjelm 3. 17de Hjelm 2. (20de Anholt 19.)

3Iaj: 3dje Læsø Trindel 1 $•

Oktober: 17dc Horns Rev 1. 31te Vyl 1 (4 faldt),

Horns Rev 1.

November: 1ste Hjelm 1. 2den (Blaavands Huk 7),

Vyl 1 (9 faldt), Hirtsholm 1, (Anholt 2), -Refsnæs 2, Sprogø 2,

Fakkebjerg Hovedfyr 1, Skjoldnæs 2, Gjedser 1. 3dje Horns Rev 3,

Skagen 2 (5 faldt). 4de Horns Rev 2, Bovbjerg 1, Skjoldnæs 1.

5te (Hirtshals 3), Hjelm 1. 10de Hjelm 1.,

Hos 9 undersøgte var Maven tom.

27. Parus major. Musvit.

Januar: 26de Skagens Rev 1.

28. Sylvia curnica, Gjerdesanger.

September: 6te Hammershus 1. 10de Hesselø 1, Skjoldnæs

1 $ (Maven tom), Hammershus 1 ^.

29. Sylvia cinerea. Tornsanger.

Maj: Sde Skjoldnæs 1.

September: 6te Hammershus 1; Maven tom.

30. Sylvia alricapilla. Munk.

Maj : 2den Hesselø 1 $ ; Maven tom.

Oktober: 10de Helholra 1.

31. Sylvia hortensis. Havesanger.

August: 13de Fakkebjerg Hovedfyr 1.

September: 4de Skjoldnæs 1. 6te Hjelm 1. 7de Skjold-

næs 1. i

Maven tom hos 2 undersøorte.

32. Hypolais icterina (saUcaria). Gulbuget Sanger.

August: 13de Fakkebjerg Hovedfyr 1. 29de Hjelm 1

5
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33. Acrocephalus palustris. Kjærsanger.

August: Ilte Fakkebjerg Hovedfyr 2.

34. Acrocephalus phragmiiis [Cakunoherpc). Sivsai^ger.

Maj: 8de Skjolduæs 2. 14de Cliristiauso 1 S^ 17de

Skjoldiiæs 2 (den ene $).

August: 13de Fakkebjerg Hovedfjr 1.

September: 4de Skjolduæs 1.

Maven tom hos 4 undersøgte.

35. Acrocephahis aqvaticns {Calamoherpe). Vandsanger.

August: 6te (5te, Kl. SW Aften) Hamnierslius 1, vist o-

Den faldt ved Fyrets Euder under en stærk Regnbyge. I Maven

nogle faa Insektstumper.

Der vidstes Mdtil ikke noget rigtig sikkert om Vaudsangeren

i Danmark.

36. Phyllopsensies irochilns {Phyllojmenstey Løvs.anger.

Maj: 1ste Læsø Eende 1. 2den Kobbergruuden 2 6?

Hesselø 2 $, Christiansø 1 S. 3dje Læsø Trindel 1. 8de Skjold-

næs 1 ^. 14de Christiansø 6 $.

September: 3dje Skagens Eev 1. 6te Skagen 1, Hammers-

hus 2 $, 7de Skjoldnæs 1. 10de Skagen 1, Fakkebjerg Hovedfyr

1, Skjoldnæs 4, Christiansø 2, Hammershus 1 % Gjedser 1.

Maven tom hos 24 undersogte.

37. Phyllopseustes rufus {PhyUop7uusté). Gransanger.

Oktober: 3dje Skjoldnæs 1, 10de Kobbergrunden 1;

Anholt 1.

38. Regulus crisiatus. Fuglekonge.

Oktober: 31te Hammershus 2 o.

November: 2den Refsnæs 1*
r

39. Anihus pratensis. Engpiber.

Maj: 2den Kobbergrunden 1; 3Iaven tom.

November: 9de Horns Eev 1.

40. Anthus obscurus {rupestrh). Skjærpiber.

Oktober: 24de Læsø Eende 1.
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41. Åntluis arhoreus. Skovpiber.
4

September: 6te Skagen 2. lOde Skjoldnæs 2. Alle 4

havde Maven tom.

42. Motacilla flana {Budytes flavus). Gnl Vipstjert.

September: 10de Skjoldnæs 1; Maven tom.

43. Motacilla alba. Hvid Vipstjert.

Maj : 2den Hesselø 1 $ ; Maven tom.

44. Turdus iliaciis. Vindrossel.

Maj: 2den Nordre Eøn IJ; Maven tom.

Oktober: 10de Anholt 1 (8 faldt). Ilte Horns Kev 1,

(Anholt 4). 13de Gjedsor 1. 27de Læso Kende 1.

November: 2den Hirtsholm 1, Kobbergrunden 1, Skjold-

næs 1. Sdje Skagen 8 (25 faldt), Læsø Rende 2, Hjelm 1. 4 de

Horns Rev 1. 15de Horns Rev 1. 29de Vyl 1, Horns Rev 2.

45. Turdus musicus. Sangdrossel.

April: 15de Hjelm 1. 17de Skjoldnæs 4 (1 af dem $).

25de Læsø Trindel 1.

Maj: 1ste Læsø Rende 2 ^. 3dje Læsø Trindel 2 $.

4de Skagens Rev 1 J,

Oktober: 1ste Skagen 1. 3dje Skjoldnæs 1 o. 10de

Kobb*ergrunden 2. Ilte Hesselø 1, Hammershus 1.. 12te Drogden 1^

Gjedser Eev 1. 15de Gjedser 2. 17de Horns Eev 1. 31te

Horns Eev 1.-

November: 2den Vjl 1 (5 faldt), Skjoldnæs 1. 3dje

Horns Eev 3.

Maven tom hos 7 undersøgte.

46. Turdus pilaris/ Sjagger.

Februar: 18de Gjedser Eev 2 ?. 20de Gjedser Eev 1 $,

April: 18de Cliristiansø 1^. 29de Læsø Rende 1^.

Maj : 1ste Læsø Rende 1 J.

Oktober: 27de Læsø Trindel 4, Læsø Rende 1. 31te

Vjl 1, Horns Rev 1.

November: 3dje Horns Rev 2. 29de Horns Rev 1.
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Maven uudersøgt hos 7; hos de 6 var den tom; hos 1 fandtes

Dækvinger af to smaa Biller,

47. Turdus merula {Merula vulgains). Solsort.

April: 14de Skjoldnæs 1$.

November: 3dje Skagen 5 (1 ung $, 4 $), Skagens Eev

1 $. 4de Horns Eev 1 $. 29de Yyl 1 $.

48. Saxicola oenanihe. Stenpikker.

April: Ilte Skjoldnæs 1$. 13de Skjoldnæs 1 5. 17de

Skjoldnæs 1 $.

Maj: 1ste Læsø Eende 1$. 3dje Læsø Trindel 1$.

September: 4de Horns Eev 2 $, Skjoldnæs 1 $. 6te Fakke-

bjerg Hovedfyr 3$, Skjoldnæs 4 (2^, 2^). 7de Skjoldnæs 1 ?.

9de Æbelø 1 $. 10de Skagen 1 $, Christiansø 1 $.

Af 15 undersøgte havde de 12 tora Mave; hos de 3 fandtes

nogle faa Chitinstumper.

49. Praticola ruhelra {Fratincola), Bynkefugl.

Maj: 1ste Læsø Eende 1^. 2den Kobbergrunden 2$,

Christiansø 2 S* 3dje Læsø Trindel 2 5. 8de Skjoldnæs 1 ?.

S

?
Maven undersøgt hos 10; kun hos 2 fandtes enkelte dkitin-

stumper.

50. Ruticilla phoenicura, Eødstjert.

Maj : 2den Nordre Eøn 2 $, Kobbergriinden 4 S, HesselØ

3 (1 ^, 2 5), Christiansø IS, Hammershus 1 S. 3dje Læsø

Trindel 3 $, Skjoldnæs 1 $. 8de Skjoldnæs 1 $, Gjedser 1 ?•

13de Læsø Eende 1 $. 14de Christiansø 3 (2 ^, 1 $).

September: 4de Skjoldnæs 1^. 6te Skagens Rev 2

((?, ?), Fakkebjerg Hovedfjr 2 S, Skjoldnæs 2, {$, $), Hammers-

hus 1 S. 10de Skagen 1 $, Hesselø 1 $, Skjoldnæs 2 $, Christiansø

1 $, Hammershus 2 (3, ?), Gjedser 1 $, Gjedser Eev 2 ($, ?)•

Oktober: Ilte Anholt 1 9 (usædvanlig sent).



71

<1888.)

Maven undersøgt lios 29; hos 22 var den tom, hos de andre

indeholdt den nogle ubetydelige Insektstumper.

51. Erithacus rttbecula (Dandalus). Eødkjælk.

April : 18de Kronborg 1 $.

Maj : 2den Schultz's Grund 1, Christiansø 1 $.
m

OktoLer: odje SkjoWnæs 1$. 10de Kobbergrunden 4,

Anholt 1 (11 faldt). Ilte Anholt 1, Hcsselø 3, Skjolduæs 1.

31te Refsnæs 2_. Hammershus 1 (4 faldt).

November: 2den Schultz's Grund 1, Fakkebjerg Hovedfyr

1, Gjedser 2.

Af 5 undersøgte havde de 4 tom Mave; hos 1 fandtes en

lille Sten.

min

52. Muscicapa parca. Lille Fluesnapper.

Oktober: 10de Anholt 1 $ i Efteraarsdragt , uden rød

Strube; meget fed; ilaven tom.

Den Lille Fluesnapper er ellers kun nogle faa Gange iagttagen

i Danmark. I 1829 den 24de September blev én fanget ved
4

Kjøbenhavn 1). I Sommeren 1858 iagttoges et Par paa Bornholm 2).

I 1879 den 14de Juni, paa en Udflugt til Møen, iagttog

Broder og jeg en Han i Skoven ved Liselund; vi saa længe paa

den i Kikkert. Den holdt sig paa et bestemt Sted i Skoven,

skjønt den fløj temmelig vidt omkring, mest i Bøgetræer, ogsaa i

høje Graner, paa hvis udgaaede Grene den ofte sad. Den skreg

jevnlig tsli, næsten som den Graa Fluesnapper; kom man den for

nær, varslede den hy; ellers sang den næsten uafbrudt. Sangen

var høj og klar, stadig den samme, kun med smaa Afvexlinger;

. den mindede noget om den Brogede Fluesnapper, ogsaa, særlig den

lidt hendøende Slutning, om Løvsangeren {Fhyllopseustes trocMlus):

ti ti titui, titui, titui, titititititui ; under Sangen spærredes Næbet

') Kjærbølling: Skandinaviens Fugle, 2den Udg., ved J. Collin,

1875—77; p. 203. (Hvad der samme Sted staar om Forekomsten paa

Bornholm', stemmer ikke rigtig med Fischer' s Oplysninger.)
_

') Fischer: Nogle Iagttagelser over Bornholms Fugle; :Naturhist.

Tidsskr., 3dje E., Bd. 2, 1863 ; p. 67.
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vidt op og bevægedes stærkt. At domme efter dens Maade at te

sig liavde den sikkert Eede i Xærheden.
I

Fra Norge kjendes den ikke. I Sverige) er den iagttagen

fire Gange, 1855, 67, 75 og 88, men kun paa Østsiden og i

Skaane, og alle de sete ere med det samme slaaede ihjel, undtagen

én (1867), derj for Iagttageren, „ging durch einen ungliicklichen

Scliuss verloren".

53. Muscicapa atricapilla {luctuosa). Broget Fluesnappen

Maj: 2den Hesselø 1 S, Christiansø 1 $. 3dje Læso

Trindel 1 <?. 8de Skjoldnæs 1 $. 14de Christiansø 1 $.

September: 4de Gjedser Eev 1. 6te Hammershus 2 $.

7de Skjolduæs 1. 9de Kronborg 1. 10de Hesselø 1, Skjoldnæs 1.

Af 9 undersøgte havde kun 1 noget i Maven, nogle ubetyde-

lige Insektstumper,

54. Fringilla coelebs. Bogfinke*

Marts: 25de Horns Rev lo-

April: 12te Horns Eev 5 (3 ^, 2 ?). 17de Skjoldnæs 1 ?^

Alle 7 havde Grus i Maven, 1 af dem desuden nogle knuste Frø.

55. Fringilla montifringilla. Kvæker.

Oktober: 10de Anholt 1 ^. Ilte Anholt 1 ?.

56. Emheriza schoeniclus {Schoenicold). Rørspurv.

Oktober: 1ste Skagen 1 $. 10de Kobbergrunden 1 ?,

Anholt 1 $ (3 faldt). Ilte Anholt 1 $, Hesselø 1 $.

57. EmberiT^a horttdana. Hortulan.

Maj: 14de Christiansø 1.

58. Emberha ciirinella. Gulspurv.

November: 4de Bovbjerg 1.

?

59. Emberha miliaria (Miliaria europæa). Bomlærke.

December: 31te Æbelø 1.

') Suiulstrom: tfber das Auftreten des Zwergfliegenfångers (Muscicapa

parva Bechst.) in Schweden; .Ornis., Bd. 5, 1889; pp. 156-6i.
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60. Emberha nivalis (riectrophanes). Snespurv.
r

Marts; lOde Skjoldnæs 1$-, i ilaven lidt Grus og nogle

smaa Stumper af Frøskaller.

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

6te Januar.

Gjedser Rev Fyrskib; V., Kegntykning; 1 Havlit faldt.

Pagonessa glacicdis 1 ^).

10de Januar.

Horns Rev Fyrskib; V., laber Kuling, Taage; en hel Sværm

Lærker kredsede om Fyret, til Dagen brød frem; 3 faldt.

«

Alaiida arvensis o.

14de Januar,

Kobbergnindens Fyrskib; V.S.V., Bramsejlskuling, Taage; en

And fløj mod Piigningen og faldt paa Dækket.

Pagonessa glacialis 1,

26de Januar.

Skagens Rev Fyrskib; S. 0., laber Kuling og stille, over-
r

trukket; en 3Iusvit fandtes om 31orgenen død paa Dækket.
F

Pams major 1.
^

12te Februar.

Gjedser Rev Fyrskib; V., Snetykning; 1 Havlit faldt.

Pagonessa glacialis 1.

18de Februar.

Gjedser Rev Fyrskib; Vinden østlig, overtrukket; 2 Sjaggere

faldt.

Turdus pilarik 2.

^) 31ed systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte tU Museet.

Naar kun Prover ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter

Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 64).
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20de Februar

Gjedser /Jet? Fyrskib; 0. S. 0., overtrukket; 1 Sjagger faldt.

Turdus pilcn^is 1.

4de Marts.

Bovbjerg; S. S.V., overtrukket, Bvger; omtrent 25 Stære sad

Xatten over paa Taarnet; ingen omkom.

7de Marts.

Hesselø; K, svag, diset; Kl. 8 Aften, den 6te, floj 5 Havlitter

mod Fjret og faldt.

Pagonessa glaclalis 2; 5 faldt.

8de Marts.

Horns Rev Fyrskib ; S. V., Taage ; 2 Stære faldt.

Stiænus vulgaris 2.

9de Marts.

Horns Rev Y^xBYih; S.V., Taage; 3 Lærker faldt. Skjoldnæs;
V. S.V., Taage ogEegn; omtrent 50 Stære flagrende paa Kuderue;
3 Fugle dræbtes.

Alauda arvensis. Horns Piev 3. Skjoldnæs 1.

Sturnus vulgaris. Skjoldnæs 2.

10de Marts.

Blaavands Huk; S.Y., Eegn og Taage; 1 Lærke faldt, ikke

sendt. Horns Rev Fyrskib; S.V., Taage; 3 Lærker faldt. Fakke-
bjerg Hotedfyr; V.S.V., Taage, Eegn; 4 Lærker og 1 Stær føldt.

Skjoldnæs; V.S.V. og S.V., Eegn og Taage; omtrent 100 Stære
og Lærker og en Snespurv omkring Fyret; 4 opsamledes døde.

Alauda arvensis. Horns Eev 3. Fakkebjerg Hovedfyr 2;

4 faldt. Skjoldnæs 1. .

Sturnus vulgaris. Fakkebjerg Hovedfyr 1. Skjoldnæs 2.

Emheriza nivalis. Skjoldnæs 1.
J

24de Marts.

Horns Rev Fyrskib; S.V., Taage; 3 Stære faldt.

Sturnus vulgaris 3.
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25de Marts.

Horns Rev Fyrskib; S.Y., Taage; 3 Smaafugle faldt.

Alauda arvensis 1.
r

Sturnus vulgaris 1.'

Fringilla coelehs 1.

29de Marts.

Helholm; 0., Kulingen 7, Luften 4; 1 Lærke fandtes død

paa Vestsiden af Fyrtaarnet.

Alauda arvensis 1.

3dje April.

Stevns ] N. N. 0., Sne; Træk af enkelte Stære og Sangdrosler.

6te April.

Hjelm] N., laber Bramsejlskuling, klart; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

10de April.

Stevns; 0. S. 0, Sne; Træk af Steupikker.

Ilte April.

Thunø; 0. S. 0., Kuling 4; 1 Lærke faldt. Stevns; 0. S. 0.,

Sne; 1 Toppet Skallesluger faldt, ikke sendt. Skjoldnæs; 0.,

svag, graat; en Del Smaafugle, deriblandt flere Stære, fløj hele

Natten omkring Fjret; 2 fangedes paa Enderne.

Alauda arvensis. Thunø 1. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Skjoldnæs 1.

12te April.

Horns Rev Fyrskib; 0., Sne; store Flokke af Tiber,

Hjejler, Lærker og Stære kredsede om Fyret hele Natten; ved

Daggry fløj de bort i forskjellige Eetninger; 1 Sneppe (ikke sendt)

og 5 Bogfinker faldt. Hirtshals; S., frisk Kuling, meget mørkt;

1 Skovsneppe, 1 Stær, 1 Solsort og nogle andre Smaafugle faldne,

ikke sendte. Sejrø; S. 0., Bramsejlskuling, diset; 3 Lærker faldt.

Alauda arvensis. Sejrø 3.

Fringilla coelehs. Horns Ker 5.
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13(le April

Skjoldnæs; 0., svag Kuling; graat; en Del Stære og mange

Stenpikkere omkring Fyret; 1 fanget.

Saxicola oenanthe 1.

14de April.

Hjelm \ S, 0.5 rebet Merssejlskuling, Eegntykniug; 1 Stær faldt.

Skjoldnæs ] S. og V., flov Kuling, Eegu; mange Fugle kredsede

hele Natten om Fyret, pibende og skrigende; om 3Iorgenen fandtes

3 døde.

Oedemia nigra. Skjoldnæs 1,

Podicipes griseigena. Skjoldnæs "1.
q w

Sturnus vulgaris. Hjelm 1.

Turdus merula. Skjoldnæs 1.
+

15de April.

Hirtshals; 0. S. 0., svag Kuling, overtrukket, diset; 1 Regn-

spove, 2 Lærker, 2 Stære faldne, ikke sendte. Hjelm; S. 0., laber

Bramsejlskuling , Tykning; 4 Smaafugle faldt. Sievns] 0. N. 0.,

Taage; 2 Toppede Skalleslugere faldt, ikke sendte.

Sturnus vulgaris. Hjelm 3.

Turdus musiciis. Hjelm 1,

17de April.
+

Hirtshals; S.V., frisk Kuling; 1 Eeguspove, 2 Drosler, 1

Stenpikker og 2 Kødkjælke faldne, ikke sendte, Læsø Trindel

Fyrskib; Vinden sydlig, diset; 1 Lærke faldt, ikke indsendt. Hjelm;

S.S.Ø., torebet Merssejlskuling, Kegntykning; 2 Stære faldt. Stems)

0., Regn; Træk af Lærker og Sangdrosler, Skjoldnæs; Vinden

sydlig, svag, graat og Regn; mango Fugle ved Fyret om Natten;

de fleste vare Stære, Drosler og Stenpikkere, 3 fangedes paa

Ruderne, 3 fandtes døde om Morgenen*

Sturnus vulgaris. Hjelm 2,

Turdus musicus. Skjoldnæs 4.

Saxicola oenanthe. Skjoldnæs 1.
Ti

Fringilla coelebs. Skjoldnæs 1.



77

<1888.)

18de April.

Hesselo\ S. 0., laber Kuliugj diset; Natten igjeimem enkelte

Smaafugle ved Fyret, Lærke, Rødstjert ogEødkjælk; ingen faldne;

Eegnspover hørte. Kronborge S. 0.^ Eegn; 1 Rødkjælk faldt KL

2V4 Fm. ved Fyrets nordlige Side. Christiansø] S. 0., Eegn; en

Del Stære trak over Øen, men ingen omkom; 1 Sjagger faldt.

Hammershus; sydlig Bramsejlskuling, overtrukket, Eegn; mellem

20 og 30 Stære paa Enderne; ingen Mdt.

Turdus inlaris. Christiansø 1.

Erithacus ruleciila, Kronhorff 1.

20de April.

Anholt] S. 0., laher Kuling, Eegntykning; 19 Stære faldne,

ikke sendte.

22de April.

Hjelm ; Ø.N.Ø., torebet Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis 1.

25de April.

Læso Trindel Fyrskib; sydvestlig Yind, klart; 1 Sangdrossel

faldt.

Turdus musicus 1.

29de April.

Læso Rende Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket;

1 Sjagger og 1 Eødkjælk faldt.

Turdus pUaris 1,

Erithacus ruhecida 1,

30te April.

Hammershus; S. S.V., overtrukket, lidt Kegu; 10 Stære paa

Ruderne; laellem Kl. 10 og 12 Træk af Eegnspover (?).

Iste'Maj.

Læso Rende Fyrskib; S. S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket;

flere Smaafugle sværmede hele Natteu om Fyret; 7 faldt.

Il/næ torqvilla 1.

Phyllopseustcs trochilus 1.
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Turdus musiciLs 2.

Turdus pilaris 1.

Saxicola oenanthe 1

rraticola rubetra 1.

2deii Maj.

Nordre Ron ; S. S. V. ,
jevn frisk Kuling , Eegn ; adskillige

Smaafugle om Fyret, 4 faldne. Kobbergrundene Fyrskib; S. V.,
A

Bramsejlskuling, Eegu; mange Smaafnglé flagrede omkring Lygten;

9 faldt paa Dækket; en „Spurvehøg" sad flere Timer i en af

Skibets Baade og fløj bort i Dagningen. Hesselo; S., frisk Kuling,

Eegn, diset; Natten igjennem en stor Mængde Smaafugle, dels

kredsende rundt om Fyret, dels flagrende mod Enderne; 8 faldt;

en Flok Regnspover hørtes. Schultz,'s Grund Fyrskib; S. 0.,

laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Eodkjælk faldt. Kron-

borg; S.V., laber Kuling, Regn; 1 Natravn fløj mod Fyret og

faldt ned paa Vægtergangens sydlige Side. Christiansø; S. 0.,

Regn; flere Smaafugle trækkende over Øen; 6 faldt ved Fyret,

Hammershus; S., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 12 Kød-

stjerter paa Taarnots Ruder mellem Kl. 12 og 4 Fm. , 1 dræbtes,

Caprimulgus europæus. Kronborg 1.

lyyix torqvilla. Nordre Ron 1.
r

Sylvia atricapilla. Hesselø 1.

PhjUopseustes trochilus. Kobbergrunden 2. Hesselø 2. Chri-

stiansø 1.

Anthiis prafensis. Kobbergrunden 1,

Motacilla alba, Hesselø 1.

Turdus iliacus. Nordre Røn 1.

Pratkola ruletra. Kobbergrundeu 2. Christiansø 2.

Rutkilla phoenicura. Nordre Eøn 2. Kobbergrunden 4.

Hesselo 3. Christiansø 1. Hammershus 1.

Erithacus rubecula. Schultz's Grund 1. Christiansø 1.

Muscicapa atrkapilla. Hesselø 1. Christiansø 1.
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Sclje Maj,

Læsø Trindel Fyrskib; sydlig Bramsejlskuliug, Regn ; 12

Smaafugle omkom ved Fyret. Læsø Rende Fyi'skib; S.V., Bram-

sejlskuling, overtrukket; 1 Eingdrossel faldt, ikke indsendt. Skjold-

næs I
S. S. 0., frisk Kuling, Regn; mange forskjellige Fugle kredsede

om Fyret hele Natten og fløj mod Ruderne; 1 Rodstjert fandtes

om Morgenen død ved Taarnets Fod.

Alauda arvensis. Læsø Trindel 1.

Sturnus vulgaris. Læsø Trindel 1.

Phyllopseustes trochilus, Læsø Trindel 1.
+

Turdus musicits, Læsø Trindel 2.

SaxkoJa oenanthe, Læsø Trindel !•

Fraticola ruhetra, Læsø Trindel 2.

Ruticilla jjJioemcura. Læsø Trindel 3. Skjoldnæs 1.

Mascicapa atricapilla, Læsø Trindel L

4de Maj.

Skagens Rev Fyrskib; S. S.V., rebet Merssejlskuling, overtrukket,

Regnbyger ; Kl. 2 Fm. fløj en Sangdrossel mod Rigningen og faldt

død ned paa Dækket.
+

Turdus musicus 1.

8de Maj.

Skjoldnæs; V.'N.V., frisk Kuling, graat, Regn; om Natten

fløj Masser af Fugle om Fjret og omtrent 50 opholdt sig udenfor

Euderue og artejdede paa at komme ind mod Lyset; 7 fandtes

døde. Gjedser Rec Fyrskib; V., overtrukket, diset; 1 Kød-

stjert faldt.

Sylvia cinerea. Skjoldnæs 1.

Acrocephcdus pliragmitis. Skjoldnæs 2.

Phyllopseustes trocMlus. Skjoldnæs 1.

Fraticola rubetra. Skjoldnæs 1,

Ruticilla phoenicura. Skjoldnæs 1. Gjedser Rev 1,

Muscicapa atricapilla. Skjoldnæs L
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12te Maj.

Skjoldnæs; K.A^., flov Kuling, skyet; 1 Bynkefugl faldt;

enkelte andre af samme Art floj om Fyret.

Praticola riibetra 1.

13de Maj.

Læso Rende Fyrskib; V. X.V.j Merssejlskuling, overtrukket

1 Eødstjert faldt Hesselo; V. KV., frisk Kuling, Eegntykniug

først paa Natten kredsede en stor Flok Eegnspover om Fyret

enkelte Rødstjerter og andre Smaafugle flagrede mod Enderne

ingen faldt.

RiiticiUa pTioenicura, Læsø Eende 1.

1-ide Maj.

Christianso ; V. S. V. , Eegn ; flere Smaafugle ved Fyret

;

12 faldt.

Phyllopseustes trochllus 6.

Åcrocephalus phragmitis 1

Ruticilla phoenicura 3.

Muscicapa atricapilla 1.

Emheriza hortulana 1.

17de Maj.
"

'

Bovbjerg; S. S. 0., torebet Merssejlskuling, overtrukket, Eegn-
F

byger; 1 Eyle fandtes død nedenfor Taaruet. Skjoldnæs; S. 0.,

t

Regn, Torden; mange Fugle om Natten ved Fyrets Euder; 3 laa

døde om Morsrenen.

Trhiga alphia. Bovbjerg 1.

Lanhis collyrio. Skjoldnæs 1.

Åcrocephalus phragmitis. Skjoldnæs 2.

21de Maj.

Læso Rende Fyrskib; 1 Stenpikker fløj mod Fyret, men tog

ikke Skade; den følgende Dag boppede den omkring paa Dækket

og fløj senere bort.
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30te Juli.

Hammershus] N.V., stiv Bramsejiskuling, overtrukket, Eegn;

fra KL 11 Aften deu 29de til Kl. 1 Morgen den 30te fløj mellem

100 og 200 Spover ved Fyret; de kom fra KV. og gik mod S. O.;

1 fløj mod Enderne og bedøvedes.

Nimienhis phæopus 1.

3dje Augnst,

Bovbjerg; KØ., laber Kuling, diset; nogle Smaafugle ved

Fyret.

4de Angnst,

Bovbjerg] S.V., Eegntykning; Masser af Fugle ved Fyret,

•ingen faldne.

6te August.

Hammershus; den 5te Kl. 8^/2 Aften under en svær Skylregn

faldt 1 Yandsanger ned ved Fyrets Euder; der blev ikke set andre

Fugle. Bygen kom fra S.V. og varede en Time.

Acrocepkalus aqvaticus 1.

Ilte August.

Fakkebjerg Hovedfyr; N. 0., diset, overtrukket ; 2 Kjærsangere

faldt. Dueodde Hovedfyr; stille, diset; 1 Gjøg faldt.

Cuculus canorus, Dueodde Hovedfyr 1.

Åci^ocephalns palustris. Fakkebjerg Hovedfyr 2.

12te August.

Stevns; 1 Mudderklire fanget levende.

'13de August.

Fakkebjerg Hovedfyr; N.V., Tykning; 3 Smaafugle fandtes

•døde ved Fvret.
V

Sylvia hortensis 1.

Hypolais icterina 1.

Acrocepkalus phr^agmitis 1,

15de August.

Stevns; 1 Tornskade fanget levende

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 18&0. 6
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29de August.

Hjelm', S., torebet Merssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Giil-

"bu^et Sanger faldt.

Hypolais icterina 1.

31te August.

Skagen; S.V., flov Kuliug, skyet, diset; flere Smaafugle om

kring Fyret; ingen faldt.

1ste September.

Skagen; stille, skyet, diset; flere Smaafugle ved Fyret.

3dje September.

Skagen; S. S.V., laber Kuling, Regn; mange Smaafugle ved

Fyret, ingeu faldne. Skagens Rev Fyrskib ; V. S. V., laber Kuling,

graat, overtrukket; om Morgenen Kl. 5 fandtes en Løvsanger død

paa Dækket
ri j

Phyllopseustes trochihis. Skaj?ens Rev 1.

4de September,

Horns Rev Fyrskib; S. V., skyet; 2 Stenpikkere faldne.

Skagen; V. N.V., jevn Kuling, skyet; en stor Del Smaafugle op-

holdt sig ved" Fyret. Skjoldnæs; S.V., flov Kuling, graat; mange

Stenpikkere, enkelte Eødstjerter og andre Smaafugle paa Ruderne;

4 døde. Gjedser Rev Fyrskib ; Yinden vestlig, Eegntykning; 1 faldt.

Sylvia hortensis. Skjoldnæs 1.

Acrocephalus phragmhis. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenantJie. Horns Rev 2. Skjoldnæs 1. .

Ruticllla phoenicura. Skjoldnæs 1.

Musckapa atr'icapilla. Gjedser Rev 1.

*

5te September.

Skagen; V., jevn Kuling, overtrukket; 6 eller 7 Gravænder

floj mod Fyret og kom ned paa Taarnets Omgang, men fløj igjen

bort. Sejro; vestlig Tiud, let Taage; 1 faldt.

IVmga suiarqvata. Sejrø 1.



83

(iS88.)

6te September.

Bonbjerg] V. S.V.j rebet Merssejlskuling, skyet og diset, næsten

Tyknings en Del Fugle fløj det meste af Natten omkring Fyret;

1 Engsnarre fandtes om Morgenen død. Skagen; V., jevn Kuling,

Kegn, Taage; en Del mindre Fugle ved Fyret; 4 faldt. Skagens

Rev Fyrskib ; S. S. V. , Bramsejlskuling , Regnbyger , oveitnikket

;

Kl. 5 om Morgenen fandtes 2 Eødstjerter døde i)aa Dækket. Hesselo
;

S.V,, stærkt diset; omtrent 50 Smaafugle flagrede mod Ruderne

om Natten; 1 Hvidklire faldt. Hjelm; S. V., Mersscjlskuling, over-
t

trukket, diset; 1 Havesanger faldt. Sejro \ vestlig Vind, taaget;

1 Strandlijejle faldt. Stevns; S. V. , diset; Stenpikkere og nogle

andre Smaafugle ved Fyrets Ruder, ingen faldne. Fakkebjerg

Hovedfyr; S. V., Regntykning; 8 Fugle faldt, 3 af dem bleve

tagne af Katte. Skjoldnæs; S.V., frisk Kuling, graat; mange
m

Smaafugle ved Fyrets Ruder om Natten; 7 faldt. Hammershus;
w

V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; paa Ruderne flagrede

omtrent 20 Smaafugle, men flere hundrede fløj om Taarnet; 8

omkom.
^

Crex pratensis, Bovbjerg 1.

Charadrhts sqratarola, Sejrø 1.

Kudromias morinellus. Skagen 1.

Åctitis hypohuca. Hammershus 1.

T^otanus glottts, Hesselø 1.

Sylvia curruca, Hammershus 1-

Sylvia cinerea, Hammershus 1.

Sylvia hortensis. Hjelm 1.

. Phyllopseustes trochilus. Skagen 1. Hammershus 2.

Anthus arboreus. Skagen 2,

Saxicola oenantke. Fakkebjerg Hovedfyr 3. Skjoldnæs 4.

Praticola rubetra. Skjoldnæs 1.

Rutidlla phoeaicura. Skagens Rev 2. Fakkebjerg Hovedfyr 2.

Skjoldnæs 2, Hammershus 1.

Muscicapa atricapiUa. Hammershus 2.

6*
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29de Angust

Hjelm; S., torebet ilerssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Gul-

buget Sanger faldt.

Hypolais iderina 1.

31te Aii2-iist.

Skagen; S.V., flov Kuling, skyet, diset; flere Smaafugle om-

kring Fvret; ingen faldt.

Iste September.

Skagen; stille, skyet, diset; flere Smaafugle ved Fyret.

Sdje September.

Skagen; S. S.V., laber Kuling, Regn; mange Smaafugle ved

Fyret, ingen faklue. Skagens Rev Fyrskib ; V. S. V., laber Kuling,

graat, overtrukket; om Morgenen KL 5 fandtes en Løvsanger død

paa Dækket.

Phyllopseustes trocluhis, Ska<rens Rev 1.

-ide September.

Horns Rev Fyrskib; S. V., skyet; 2 Stenpikkere faldne.

Skagen; V. N.V., jevn Kuling, skyet; en stor Del Smaafugle op-

holdt sig ved Fyret. SkjoMnæs; S.V., flov Kuling, graat; mange
j

Stenpikkere, enkelte Eødstjerter og andre Smaafugle paa Ruderne;

4 døde. Gjedser Rev Fyrskib ; Tinden vestlig, Eegntykning; 1 faldt.

Sylvia hortensis. Skjoldnæs 1.

Acrocephalus phragmit'is. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Horns Rev 2. Skjoldnæs 1.

Riitidlla phoenicura. Skjoldnæs 1.

Muscicapa atricapilla. Gjedser Rev 1.

5te September,

Skagen; V., jevn Kuling, overtrukket; 6 eller 7 Gravænder

fløj mod Fyret og kom ned paa Taarnots Omgang, men floj igje«

bort. Sejrø; vestlig Tiud, let Taage; 1 faldt.

Tr'inga sularqvata, Sejrø 1.
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6te September

Borgbjerg; V. S. V,, rebet 3Ierssejlskuling, skyet <>g diset, næsten

Tykning; en Del Fugle fløj det meste af Natten omkring Fyret;

1 Eiigsnarre fandtes om Morgenen død. Skagen\ V,j jevn Kuling,

Eegn, Taage; en Del mindre Fugle ved Fyret; 4 faldt Skagens

Rev Fyrskib ; S. S. V. , Bramsejlskuling , Eegnbyger , overtrukket

;

Kl. 5 om Morgenen fandtes 2 Rødstjertcr døde paa Dækket. Hesselo;

S.V., stærkt diset; omtrent 50 Smaafugle flagrede mod Euderno

om Natten; 1 Hvidklire faldt. Hjehn\ S.V,, Merssejlskuling, over-

trukket, diset; 1 Havesanger faldt. Sejrø] vestlig Vind, taaget;

1 Stvandhjejle faldt. Stems; S. V. , diset; Stenpikkere og nogle

andre Smaafugle ved Fyrets Euder, ingen faldne. Fakkebjerg

flovedfyr; S,V., Eegntykning; 8 Fugle faldt, 3 af dem bleve

tagne af Katte. Skjoldnæs; S.V., frisk Kuling, graat; maiigo

Smaafugle ved Fyrets Euder om Natten; 7 faldt. Hammershus;

V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; paa Enderne flagrede

omtrent 20 Smaafugle, men flere hundrede fløj om Taarnet; 8

omkom.

Crex pralaisis. Bovbjerg 1.

Charadrius sq%mtarola. Sejrø 1.

Eud7'omias morinellus. Skagen 1.

Åctitis hypoleuca. Hammershus 1.

Totanus yloltls, Hcsselø 1.

Sylvia curriica, Hammershus 1.

Sylvia cinerea. Hammershus 1.

Sylvia hortensis. Hjelm 1.

- Phyllopseustes trochilas, Skagen 1. Hammershus 2.

AntJms arboreus. Skagen 2.

Saxicola oenanthe. Fakkebjerg Hovedfjr 3. Skjoldnæs 4.

Pratlcola rubetra. Skjoldnæs 1.

liutlcilla phoenkura. Skagens Rev 2. Fakkebjerg Hovedfyr 2,

Skjoldnæs 2. Hammershus 1.

^uscicapa atricapilla. Hammershus 2.

6
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7de Septeml)er.

SchttUzi's Grund Fyrskib; vestlig Bramsejlskuliiig^ Eegii og

Taage; flere Smaafugle sværmede om Fyret. Slev7is; S.V., Kegn-

tykning; 1 lille Vadefugl fanget leveiide. Skjoldnæs ; V.S,Y., flov

Kuling, skyet; ikke mange Fugle ved Enderne; 4 fandtes døde.

Gjedser] Y., overtrukket og skyet; 1 Yendelials faldt,

Jynx torqvilla, Gjedser 1.

Sylvia hortensis. Skjoldnæs 1.

FhijUopseusUs trochilus. Skjoldnæs 1.

Saxkola oenanthe. Skjoldnæs 1.

Muscicapa ab^icapiUa. Skjoldnæs 1.

9de September.

Kronborg] N.Ø., Kuling 3, klart; Kl. I2V2 faldt en Broget

Fluesnapper. Æbelo] N.Ø., skyet; 1 Stenpikker faldt.

Saxkola oenanthe. Æbelo 1.

Muscicapa atricapilla. Kronbor«' 1.

10de September.
—

^

Skagen; mange forskjellige Fugle om Fyret; 4 faldt. Mes-

selo; Ø.S.Ø., frisk Kuling, Regn, diset; omtrent 50 Smaafugle ved

Lyset; 4 faldt. Hjelm; 0. S. 0., torebet Merssejlskuling, over-

trukket; 1 Havesauger faldt. Fakkebjerg Hovedfyr; 0., diset og

Tykning; 11 Smaafugle faldt, 8 af dem toges af Katte. Skjold-

næs; 0., frisk Kuling, graat og Regn; hele Natten var der mange

Smaafugle ved Fyret; 12 fandtes døde. Christiansø; 0^ S. O-,

overtrukket; flere Smaafugle om Natten ved Fyret; 4 faldt Ham-
7nershiis; 0., Bramsej Iskuling, overtrukket; omtrent 20 Smaafugle

paa Ruderne mellem Kl. 2 og 3 Fm. ; 5 dræbte. Gjedser ; 0. S. &.,

overtrukket, Regn
; 2 Smaafugle fløj mod Fyret og dræbtes. Gjedser

Rev Fyrskib; O. S. 0., overtrukket; 2 Rødstjerter faldt.

Actitis hypoleuca. Skagen 1.

lynx torqvilla. Fakkebjerg Hovedfyr 2.

Sylvia curruca. Hesselø 1. Skjoldnæs 1. Hammershus 1.

Sylvia hortensis. Hesselø 1. Hjelm 1. Hammershus 1.
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Phyllopseustes trochilus. Skagen 1. Fakkebjerg Hovedfjr 1.

Skjoldnæs 4. Christiansø 2. Hammershus 1. Gjedser 1.

Anthiis arhoreAis. Skjoldnæs 2,

Motacilla flava. Skjoldnæs 1.

Saxicola oenanthe. Skagen 1. Christiansø 1.

Praticola rubetra. Skjoldnæs 1.

RuticiUa phoenlcm^a. Skagen 1, Hesselø 1. Skjoldnæs 2.

Christiansø 1. Hammershus 2. Gjedser 1. Gjedser Eev 2.

Musckapa atricapilla. Hesselø 1. Skjoldnæs 1.

Ilte September.

Skagen] Ø.S.Ø., flov Kuling, Regn og Tykning; mange Smaa-
I

fugle ved Fyret, ingen faldne. Anholt] 0., laber Kuling, Regn;

1 Strandskade kom flyvende mod Fyret fra 0. og slog sig ihjel.

Æbelo; V., Tykning; omtrent 20 Smaafugle flagrede om Fyret;

ingen faldt.

Ilæmatopxis ostreologus, Anholt 1,

12te September.

Hesselø; S.V., frisk Kuling, byget; omtrent 50 Smaafugle ved

Fyret; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes galUmda 1.

14de September.

Hesselø \ N.V., frisk Kuling, skyet; 1 Natravn fandtes død

paa Marken tæt ved Fyret.
V

Caprimiilgns ettropæus 1.

15de September.

Hirtsholni] V. N.V., diset; 1 Enkelt Bekkasin faldt.

Limnocryptes gallinula 1.

16de September.

Skagen] S. S.V., flov Kuling og stille, diset; mange Smaa-

fugle ved Lyset; 1 Ryle faldt. Kronhorg; S.Ø., Kuling 2, diset;

Kl. 9V2 Em., den 15de, kredsede en Flok smaa Fugle et Par

Gange om Fyret og fløj dernæst mod S, 0.
'*.

Tringa cdpiim. Skagen 1. \
r
^
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kredsede omtreut •SO Drosler og adskillige audre Smaafugle om

Fyret; 8 Fugle faldt. Refsnæs; N"., Regnbyger; 1 Stokand fløj

mod Fyret fra N. O. og knustes: Næbet knust, Brystets Hud og

Muskler flængede op, Brystbenet knust, Brystkassen aaben, Eavne-

næbsbenene af Led og det ene knækket, Ryggen knækket. Skjold-

næs; lEødkjælk fandtes død om Morgenen. Hammershus; S.S.V.,

laber Bramsejlskuling, diset, overtrukket; 6 Rodkjælke og 1 Horn-

ugle ved Ruderne; 1 Sangdrossel faldt.

Anas hoscas. Refsnæs 1.

Scolopax rusticula. Hesselø 1; 2 faldne.

Alauda arvensis. Horns Rev 2. Anholt; 2 faldne (Prøve af

Arten sendt fra »o/io). Hesselø 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1. Anholt; 4 faldne.

Turdus musieus. Hesselø 1. Hammershus 1.

Ruticilla phoeiiicura. Anholt 1.

Erlthacus ruhecula. Anholt 1. Hesselø 3. Skjoldnæs 1.

Fringilla montifringilla. Anholt 1.

Emheriza schoenidus. Anholt 1. Hesselø 1.

12te Oktober.

Blaavands Huk; 4 Smaafugle faldt, ikke sendte. Skagen;

V. S.V., frisk Kuling, Regntykning og Dis ; mange Stære ved Fyret,

ingen feldt. Kobbergrundens 7yiski}); V. S.V., Merssejlskuling,

Regnbyger; nogle Stære og Snepper om Lygten; 2 faldt i Vandet,

Hjelm; V., torebet Merssejlskuling, Regntykning; 1 Enkelt Bekkasin

faldt. Drogdens Fyrskib; KØ., ITerssejlskuling, overtrukket,

Regn; 1 Sangdrossel faldt. Skjoldnæs; 0., frisk Kuling, Regn;

2 Strandhjejler fandtes døde red Taarnets Fod. Hammershus;
vestlig Bramsejlskuling, skyet med Regnbyger; 3 Rødkjælke paa

Enderne, flere flyvende om Fyret, ingen faldne. Moen; S.V.,

Byger; 1 Drossel fanget levende og igjen sluppen. Gjedser Reir

Fyrskib; V. S.V., Regn; 1 Sangdrossel faldt.

Charadrius sqvatarola. Skjoldnæs 2.

Limnocrijptes galUnula. Hjelm 1.

Turdus musieus. Drogden 1. Gjedser Rev 1.
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13de Oktoter

Gjedser; V., overtrukket og Regn; 1 Viudrossel faldt.

Turdus iliacuå 1.

14de Oktober.

Nordre Ron] V., Byger; enkelte Drosler ved Fyret, kommende

fra N., ingen faldt. Læso Rende Fyrskib; V., Bramsejlskuling,

skyet; flere smaa Fugle sværmede hele Natten omkring Fyret; 2

Lærker faldt

Akmda arvensis. Læsø Rende 2.

15de Oktober.

Kohbergnmdens Fyrskib; V., Merssejlskuling, overtrukket og

Regn; nogle Smaafugle omkring Fyret. Gjedser; N.V., over-

trukket, Regn; 2 Sangdrosler faldt.

Tnrdtis vinsicus. Gjedser 2.

17de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; O.N.Ø., Regn; 2 Fugle dræbtes ved at

flyve imod Lygten. Hesselo) 1 Horsegjøg faldt,

Gallinago scolopaclna. Hesselo 1.

Stiirnus vulgaris. Horns Rev 1.

Turdus musicus. Horns Rev 1.

24de Oktober.

Læsø Rende Fyrskib; V., Bramsejlskuling, Taage; i Skjær-

piber faldt.

Anthus obscuriis 1.

27de Oktober.

Læsø Trindel Fyrskib; 4 Sjaggere dræbte. Læso Rende Fyi-

skib; V., Bramsejlskuling, Regn; 1 Yindrossel og 1 Sjagger faldt.

Turdus iliacus. Læsø Rende 1.

Turdus pilaris. Læsø Trindel 4. Læsø Kende 1.

28de Oktober.

Læsø Rende Fyrskib; V.S.V., Bramsejlskuling, overtrukket;

mange Ænder Off Drosler omsværmede Fyret; flere faldt i Vandet,
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30te Oktober

Stevns; Y., taaget; Lærker og Eødkjælke sete paa Enderne.

31te Oktober.

Vyl Pyrskib; V. S.V., Dis, Regnbyger; en hel Sværm Fugle

om Fyret, Krager, Lærker, Stære og andre; 7 faldt. Horns Rev

Fyrskib; S.V., Eegn; store l'lokke Fugle sværmede om Fyret liele

Natten; 7 faldt. Bovbjerg; S.V., rebet Merssejlskuling, Eegntyk-

ning; en Del Lærker omkring Fyret lienad Morgenstunden; 10

fandtes døde, ikke indsendte. Hesselø; Y., flov Kuling, diset; et

større Tal Lærker, Fuglekonger og Eødkjælke ved Fyret den sidste

Halvdel af Natten, ingen faldne. Nordre Rose; V. N. V.; en Eder-

fugl fløj mod Fyret og faldt i A^andet. Refsnæs; V.S.V., Tyk-

ning og Taage; 6 Smaafugle stødte mod Fyret og faldt. Æbelø;

S. S.V., Tykning; 2 Lærker faldt; 2 andre Lærker, 1 Stær og 2

Drosler bleve sete ved Fyret, men fløj igjen. Christiansø; N.T.,

diset; en Del Smaafugle over Øen; 1 Lærke faldt. Hammershus;
w

V.N.V., laber Bramsejlskuling, diset; mellem Kl. 10 og 12 Aften,

den 30te, fløj en Mængde Fugle om Fyret, maaske mest Lærker;

de syntes at komme fra N. N. 0. ; paa Ruderne flagrede omtrent 20

Lærker, 20 Eødkjælke og 10 andre Smaafugle; nogle faldt; Kl. U
sad en Ugle ved Ruderne og aad Smaafugle; den blev igjen set

Kl. 4. Gjedser; V., diset og overtrukket; 1 Lærke faldt. Gjedser

Rev Fyrskib; stille, overtrukket; en Mængde Smaafugle sværmede

om Fyret bele Natten, men vare forsvundne, da det blev Dag;

1 Lærke faldt, ikke sendt.

Anas boscas. Hamraerslius 1.

Proc Horns Rev 1,

Æbelø

Alauda m-vensis. Yyl 1 ; 2 faldne. Horns Rev 3. Eefsnæs 4.

2. Christiansø 1. Hammershus 3; 12 faldt. Gjedser 1.

Sturnns vulgarls. Vyl 1; 4 faldne. Horns Rev 1.

Regulus cristafus. Hammershus 2

Turdus vmskus. Horns Eey 1.

Turdus pilaris. Yjl 1. Horns Eev 1.
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Ertthaciis rubecula, Eefsnæs 2. Hammershus 1 ; 4 faldne.

Emheriza citrinella. Hammershus 1.

1ste November.

L6P5£> /?ewdeFyrsldb; V., Brarasejlskuling^ Eegubyger; 1 Sort-

and faldt. Bjelm; 1 Lærke og 1 Stær faldne. Stevns; Tykning;

Fuglekonger, Sangdrosler og Eødkjælke sete paa Fyrets Ender.

* Møen] Tykning; 1 Lærke fanget og slupi)en.

Oedemia nigra, Læsø Eende 1.

Alauda ca^vensis. Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Hjelm 1.

i

2den November.

\

Blaatands Huk; diset; mange Fugle ved Fyret; over 50

Lærker og 50 Stære blevé indfangede uskadte og slupne løs ved

Daggry; 1 Bekkasin, 65 Lærker, 7 Stære, 2 Drosler og 1 Eød-

kjælk faldt, ikke indsendte. Vyl Fyrskib; 0., overtrukket, Eegn

og Dis; 150 Lærker, 9 Stære, 5 Drosler faldt. Horns Rev Fyr-

skib; 0. S. 0., Eegn; 45 Lærker faldne. Skagen; 0., frisk Kuling,
r

overtrukket, Eegn, diset; enkelte Stære ved Tvret, ingen faldne.

Hirtsholm; N. 0., diset; 3 Stokænder, 1 Stær, 1 Yindrossel faldne.

Kobheryrundens Fyrskib; O., Bramsejlskuling, overtrukket; flere

Smaafugle fløj om Lygten, 2 foldne. Anholt; 0. S. 0., Bramsejls-

kuliug, overtrukket; 2 Stære og 21 Drosler af 3 Arter faldt, ikke

indsendte. Schultz's Grund Fyrskib; S. 0., Bramsejlskuling, Taage;

1 Eødkjælk sværmede længe om Fyret, 1 fandtes død paa Dækket

lien ad Morgenstunden. Refsnæs; 0. S. 0., Tykning; 6 Smaafugle

floj mod Fyret fra N. 0. eller O. og omkom. Romso; 0. S. 0.,

diset; 1 Lærke faldt. . Sprogø; S. O., diset; adskillige Fugle kom

flyvende til Fyret, næsten alle fra S. og S.V.; 41 Lærker og 2

Stære faldt. Fakkebjerg Hovedfyr; 0., Eegntykning; 8 Smaa-

fugle faldt. Æhelo; S. 0., taaget; 1 Stær og 1 Eødkjælk ved

ijret, men igjen bortfløjne; 1 Lærke ftildt. Skjoldnæs; 0., frisk

Kuling, graat, Eegn; mange Fugle fløj mod Fyret, omtrent 50

Stære arbejdede for at komme ind gjennem Enderne ; 10 Fugle

fandtes døde. Hammershus; Kl. 7 Aften, den 1ste, hørtes Hav-



92

(1888.)

litter for første Gang i Efteraaret. Gjedsev ; 0. S. 0. , diset og

Ptuskregn; 3 Smaafngle foldt.

Anas boscas, Hirt-sholm

Alauda arvensis. Vyl 1; 150 faldue. Horns Rev 6; 45

faldne. Kobbergrundeu 1. Befsnæs 3. Eomso 1. SprogO 41.

Fakkebjerg Hovedfyr 6. Æbelø 1. Skjoldnæs 6.

Sturnus vulgarls. Vjl 1 ; 9 faldne. Hirtsholm 1. Eefsnæs 2.

Sprogø 2. Fakkebjerg Hovedfjr 1. Skjoldnæs 2. Gjedser 1.

Regulus crlstatus. Eefsnæs 1.

Turdus iliacus. Hirtsholm 1. Kobbergrunden 1. Skjoldnæs 1.

Tiirdus musicus. Vjl 1; 5 faldne. Skjoldnæs* 1.

EritJiacus nihecula. Schultz's Grund 1. Fakkebjerg Hovedfjr 1.

Gjedser 2.

3dje ^N'ovember.

Blaavands Huk; diset; 6 Lærker faldt, ikke indsendte.

Horns Rev Fyrskib; store Flokke Fugle kredsede om Fyret og

forsvandt i Dagningen
; 8 Fugle faldt. Skagen; Ø.N.Ø., jevn Kuling,

graat, men sigtbart ; mange Vindrosler, Solsorter og Stære og enkelte

Snepper fløj omkring Fyret; 36 Fugle faldt. Skagens Rev Fyr-

skib
; 0. N. 0. , laber Bramsejlskuling , overtrukket ; Kl. 9 Aften,

den 2den, faldt en Solsort død paa Dækket. Læso Rende Fyr-

skib; 0., Bramsejlskuling, overtrukket; fiere Smaafugle omsværmede

Fyret; nogle faldt i Vandet, 2 Vindrosler faldt paa Dækket.

Hesselo; 0., frisk Kuling, diset; 2 Fløjelsænder fløj gjenuem

Fyrets Euder Kl. 5V2 Morgen og bleve aldeles knuste, ikke ind-

sendte. Hjelm; 1 Vindrossel faldt. Æbelo; 0., overtrukket; 3

Stære ved Fyret, igjen bortfløjne.

Limnocryptes galVmula. Skagen 1.

Sturnus vulgaris. Horns Eev 3. Skagen 2; 5 faldt.

Turdus iliacus. Skagen 8; 25 faldt. Læsø Rende 2.

Hjelm 1.

Turdus musicus. Horns Eev 3.

Turdus pilaris. Horns Eev 2.

Turdus merula. Skagen 5. Skagens Eev 1.
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4de November.

Hortis Rev Fyrskib; 0; skyet; mange Fugle om Fyret; 7

faldt. Bovbjerg; Ø.N. 0., Merssejlskuliiig, overtrukket; 3 Fugle

faldne. Skagen; 0. N. 0., jevn Kuling, overtrukket; mange Yin-

drosler om Fyret, ingen faldne. Skjoldnæs; ostlig, frisk Kuling,

overtrukket; 3 Fugle fandtes døde.

Limnocryptes galUmda. Bovbjerg 1.

Alauda arvensis. Horns Eev 3. Skjoldnæs 2.

Stur7ius vulgaris. Horns Rev 2. Bovbjerg 1. Skjoldnæs 1.

Turdiis iliaciis. Horns Rev 1.

Titrdus merida. Horns Eev 1,

Emheriza citrlnella. Bovbjerg 1.

5te November.

Hirtshals; S. 0.; 10 Drosler, 3 Stære faldt, ikke indsendte.

Skagen; 0. og S. 0., jevn Kuling, skyet; mange Yindrosler, iugeu

faldne. Hjelm; 1 Skovsneppe og 1 Stær faldne. Skjoldnæs}

ostlig, frisk Kuling, overtnikket; 1 Skovsneppe faldt.

Scohpax riisticula. Hjelm 1. Skjoldnæs 1.

Stumus vulgaris. Hjelm 1.

6te November.

Horns Rev Fyrskib; 0. S. 0., skyet; omtrent 30 Lærker om

Fyret; en Del faldt udenbords, 2 paa Dækket. Hirtshals; svag

Kuling, overtnikket; 1 Skovsneppe faldt, ikke sendt. Skagen

S. 0., flov Kuling, overtrukket; mange Drosler, ingen faldne.

Romsø; 0., skyet; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Horns Rev 2. Romso 1.

7de November,

Hesselø; 0., flov Kuling, overtrukket; 1 Stokand og 1 Horse

83 Øg faldt.

Anas hoscas 1,

Gattinago scolopacina 1.
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9de Xovem'ber

Horns Rev Fyrskib; S. 0., skyet; 1 Engpiber fandtes død

paa Dækket om ^lorgenen.

Anthiis pratensis 1.
r

10de November.
ri

Anholt; S. S. 0., laber Kuling, overtrukket; 2 Eyler faldt.
r

Hjelm; S. 0., Merssejlskuling; 1 Skovsneppe og 1 Stær ftiklt.

Triui/a alpina. Anholt 1 ; 2 faldt.

Scolopax rtisticula. Hjelm 1.

Sturmis vulgaris. Hjelm 1,

15de November.

Horns Rev Fyrskib; S., overtrukket; 1 Vindrossel faldt; 3

andre bleve sete ved Fyret.

Turdus iliacus 1,

25de November.

Læsø Rende Fyrskib.; V, N.V., torebet Merssejlskuling, byget;

1 Sortand faldt.

Oedemia nigra 1.

26de November.

"

Læso Rende Fyrskib; V. S.V., torebet Merssejlskuling, Regn;

omtrent 10 Drosler tørnede mod Rigningen og faldt i Vandet.

2Sde November.

Læso Rende Fyrskib; S. 0., trerebet Merssejlskuling, Kegu;

1 Sortand faldt. Stemis; S. 0., Eegn; 1 Enkelt Bekkasin og 1

Vindrossel fangedes levende.

Oedemia nigra. Læsø Eende 1.
r

29de Xoveiuber.

Vyl Fyrskib; S.Ø., rebet Merssejlskuling, overtrukket, Regn;

2 Fugle faldt. Horns Rev FyTskib; Ø.S. 0., overtrukket, lidt

Regu; 6 eller 7 Drosler kredsede om Fyret, 3 faldt.

Tnrdus iliacus. Vyl 1. Horns Eev 2.

Turdus pilaris. Horns Eev 1.

Turdus merula. Vyl 1.
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30te Xoveraber

Refsnces] 0., overtrukket; 1 Vaudrixe fløj mod Fyret frs

S.S.V. og faldt.

Rcdlus aqvaticus 1.

1ste Deceml)er.

Harmnershits; S. S. 0., laber Kuling, overtrukket, Eegn; 2

Eødkjælke paa Fyrets Euder,

2den December.

Stevns-, S. S.V., overtrukket; Kødkjælke og Kvækere sete paa

Fyrets Euder.

6te December.

Schultz^^s Grund Fyrskib; S.V., Bramsejlskuliug, stærk Taage;

1 Lærke fandtes død paa Dækket om 3iorgenen. Lappegrtmdens

Fyrskib; sydlig Vind, næsten stille, tæt Taage; Kl. 11^
'4 Aften,

den 5te, tørnede en Ederfugl mod Fyrlygten og faldt ned paa

Dækket,

Somateria vioUisshna. Lappegrunden 1.

Alauda arvensis. Schultz's Grund 1.

r

J L

7de December.

Schultz's GrMwd Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket;

flere Smaafugle fløj om Fyret; enkelte stødte imod og faldt

Vandet. Thunø\ S.V., Bramsejlskuling, Tykning; 1 Hjejle faldt.

Charadrms pluvialis, Thunø i

.

8de December.

Æbelø; S., taaget; 1 Lærke faldt,

Alauda arvensis 1.
I

-"
^

r

20de December.

Lappegrunde7is Fyvslih; S. S.V., laber KuUng, Taage; om

Aftenen flagrede nogle Smaafugle om Lygten; ingen faldt.

28de December.

Skjoldnæs; S.V., flov Kuling, diset; 1 Lærke fandtes død

om Morgenen.

Alauda arvensis 1.

1
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31te December.

Æbelo; X.T., Sne; 1 Bomlærke faldt

Emheriza miliaria 1.

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

Blaavands Huk. Af et Brev fra 14de Marts: Natten deu

10de Marts kom en Del Tlokke Stære, Viber og Hjejler; men

samme Dags Eftermiddag gik Tinden fra S. V. om til 0. N. 0.

med Frost, som siden har lioldt sig med 8—9 Grader om Natten.

Stærene krøb ind i Stærkasser, Høuselins eller livorsomlielst der var

til at komme ind; men desuagtet frøs de ihjel. Hidtil har jeg

samlet omtrent 200 døde; ved at tømme fire Stærkasser fandtes

henholdsvis 40, 36, 32 og 26, ialt 134. Idag har jeg kun set

to, der komme og æde kogte Kartofler og Korn sammen med

Hønsene. Eaagerne ere saa sultne, at de gaa lige til Huset og

æde alt, hvad de kunne faa fat paa, selv de døde frosne Stære.

Tiberne og Hjejlerne har jeg ikke set siden, saa jeg antager, at

de ogsaa ere frosne ihjel. — A.Lorentzen.

Vyl Fyrskib (udlagt i 1888). Af de Fugle, der omkomme

ved at flyve mod Fyret, falde de fleste i Vandet, naar Vinden

blæser tværs over Skibet.

„Straudmaager" og „Havmaager" ses stadig i Nærheden af

Skibet, i større Tal om Vinteren end om Sommeren. — N.Kromann.

Horns Rev Fyrskib. 22de Marts; S.V., skyet; store Flokke

Stære og Lærker fløj fra V. til 0. S. 0. 24de Marts; S.V., Taage;

store Flokke af Stære og Krager fløj fra V. til 0. 1ste Maj ; en

stor Flok Terner tæt ved Skibet hele Dagen. 3dje Maj: 10 Gjæs

i Flok trak fra V. mod O. — 12te August; en Flok Terner om

Skibet hele Dagen. 8de September; omtrent 50 Eegnspover fl^j

fra V. mod O. N. 0. 8de Oktober; 12 Gjæs fløj fra N. 0. mod

S.V. Ænder
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Fra først i November var der stadig en stor Del Maager i Skibets

Nærhed. — S. Severinsen.

Bovbjerg. 22de Marts; S. S. 0., overtrukket; 12 Svaner trak

fra N. til S. S.V. 16de Maj; S. 0., stiv Kuling, skyet og klart;

en utallig Mængde Vildgjæs trak fra S. til N. N. V. 18de Maj

;

Vindstille med Tordenluft; utallige Vildgjæs trak fra S. til N.

22de Maj; V., overtrukket og diset; en stor Flok Vildgjæs trak fra

S. til N. — 29de November; S. 0., Bramsejlskuling ; 9 Svaner og

15 Vildgjæs fløj forbi fra N. til S. — E. Easraussen.

Hirtshals. 24de Januar; N.V., stiv Kuling; en Flok Sne-

spurve paa omtrent 100. 27de Marts; S., svag Kuling; Stære

konme i større Flokke; enkelte Viber paa Heden; Lærker syngende.

12te April; paa Havet et Par Svaner og eu stor Del Ederfugle

og Havænder. 17de April; en stor Flok Graagjæs dragende mod

N. ~ 28de September; en Flok Graagjæs flyvende mod S.V. —
F

E. T. B. Jensen.

Skagen, Med Brer af 26de April indsendtes til Museet 2

Sturnus vidgaris, 1 Turdus musicus, 1 Turdus pilaris, 1 Turdus

forqratus og 1 Erithacus rubectda y der vare fundne døde paa

Heden mellem Skagens Bj og Fyret; de havde været døde i nogen

Tid; om de ere dræbte ved Fyret, vides ikke; tilsyneladende vare

de uskadte; kun Eødkjælken liavde noget i Maven; alle vare

de fede.

Ingen Søfugle yngle nær Fyret. laar, særlig i November og

December, blev set eu Mængde Maager og enkelte Ederfugle-

Flokke. — M.G.Poulsen.

Hirtsholm. Med Brev af 20de Maj indsendtes 1 PhyUo-

pseustes trochilus og 1 Turdus. musicus, der vare fundne døde paa

Hirtsliolmene og vist vare dræbte ved at flyve mod Fyret; men

begge havde været døde i længere Tid. — W. Schultz.

Nordre Røn. 15de April; østlig Vind, skyet; større Flokke

Svaner flyvende mod 0. ISde April; Vinden sydlig, overtrukket;

flere hundrede Bogfinker paa Holmene. 19de April; S.V., diset;

større Flokke Svaner trækkende mod O. 20de April; Vinden

7
Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foreu. 1890.
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østlig, Eegn; mindre Sangfugle paa Holmene. 1ste ilaj; S.V.,

skyet; de første Terner sete; de ruge paa Holmene i stort Tal.

A. Kruse.

Læsø Rende Fyrskib. (Skibet var i det tidlige Foraar ind-

draget for Is og blev først udlagt igjen sidst i April.) odje

Maj; de første Terner sete. 16de Maj; S. S. 0., laber Kuling,

klart; en Flok Ejler paa omtrent 40 flyvende mod X. Ved 23de

Maj; mange Knortegjæs opliolde sig i denne Tid omkring Skibet.

Under 18de September: usædvanlig store Flokke af „den store

Maage" have i nogle Dage opholdt sig ved Skibet. 17de Ok-

tober; N. 0., laber, skjet; store Flokke Ederfugle trak mod S.V.

Under 29de Oktober: en stor Del Ederfugle, sorte Ænder og Alke

og nogle Knortegjæs opholde sig i denne Tid paa Dvalegrunden.

6te Xoveraber; S.Ø., laber, overtrukket; en større Flok Svaner

fløj V. efter. 12te December; V., laber, skyet; store Flokke

Ænder trak S.V. efter. — L.Lauritzen.

Egense. November: 3dje; 0. IS'. 0., Merssejlskuling, over-

trukket; 7 Svaner trak forbi Fyret fra 0. til S.V. og store Flokke

Knortegjæs i modsat Retning Kl. 1—2 Em. 6te; 0. S. 0., laber,

overtrukket; Kl. 10 Fm. 3 Svaner fra S. til X. 9de; 0. S.Ø.,

Bramsejlskuling
; Kl. 1—2 Em. 5 Svaner fra 0. til S.V. i2te;

0. S. 0., Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 2— 3 Em. 28 Svaner i

to Flokke fra 0. til V. iMe; S. S. 0., Storm, skyet, Kl. 10 Fm.

5 Svaner fra N. til S.; de trak tæt forbi Fyret i en Favns Højde

fra Jorden. J8de; N.V., klosrebet Merssejlskuling; Kl. 8 Fin. en

stor Flok Gjæs fra N.V. til S. 0. flyvende temmelig højt. 19de;

V., Storm, overtrukket; store Flokke Gjæs, flere tusinde i Tal,

svømmede udfor Fyret hele Dagen; hen ad Xatten trak de S. paa.

22de; S.V., Merssejlskuling; Kl. IIV2 Fm. 7 Svaner og store

Flokke Gjæs temmelig højt fra S. 0. til N.V., senere en stor Flok

Cxraagjæs i samme Retning. 24de; N.V., Merssejlskuling, skyet;

Kl. 3 Em., en stor Flok Gjæs trak fra S. 0. mod X.V., temmelig

Mjt. 26de; S.V., Undersejlskuling, skyet; Kl. 9 Fm. trak 8

Svaner fra N. til S. 27de; S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket;
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Kl. 8—9 Aften trak en stor Flok Svaner og Gjæs tæt over Fyret

fra V. til 0. 30te; 0. S. 0., Storm og Sne; KL 10—11 Fm. trak

store Flokke Gjæs fra 0. til V. December: iste] 0. ^ Under-

sejlskuling*, Kegn; Kl. 9— 12 Aften trak store Flokke Svaner og

Gjæs forbi Fyret fra S. til N.V; paa Gruud af Morket var det

ikke muligt at se Fuglene, men deres Skrig angav Eetningen, hvori

de fløj. Ilte; N. N.V., laber Kuling; Kl. 11—12 Fra,, flere Flokke

Svaner trak op ad Fjorden fra 0. til V. i2te; S.V.. svag, klart;

Kl. 2 Em. en stor Flok Gjæs fra V. til 0. i 3de; S.V., Brarasejls-

kuling, overtrukket; Kl. 4 Em. trak tre meget store Flokke Gjæs

hen over Fyret fra S. 0. til N.V. 18de; V., Merssejlskuling,

overtrukket; Kl. 4 Em., to Flokke Svaner trak over Fyret fra N.

til S. 21de; S., rebet Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 10 Fni.,

to Svaner trak tæt forbi Fyret fra N. til S., ganske lavt. 22de;

0., Storm, overtrukket; Kl. 11 Fm., store Flokke Gjæs trak over

Fyret fra N. til S. 2åde; S. 0., klosrebet Merssejlskuling med

Sne; Kl. 111/4 Fra., 4 Svaner og en Del Ænder trak fra S. til N.

hen over Fyret. 29de; S. S.V., Bramsejlskuling, Eegn; Kl. 11 Fm.

trak 7 Svaner over Fyret fra X. til S. 3 i te; V., laber Kuling,

skyet; Kl. S Fra. trak 5 Svaner fra 0. til V. over Fyret. —
C. F. Laug.

Kobbergrundens Fyrskib. I sidste Halvdel af November

iagttoges mange Flokke Ederfugle, paa 10—30, trækkende fra 0.

til V. 3dje December; V. S.V., Bramsejlskuling, Kegntykniug;

flere Flokke Vildgjæs og nogle Sraaafugle flyvende omkring.

V.T. Schnipp.

Anholt. I April og Maj er der gaaet en stadig Strøm af

Krager over Øen, kommende vestfra, trækkende østefter. — 2den

Juni; stormende Kuling fra X.V., skyet; en Mursvale {Cypselua

(ipus) fandtes død indenfor en Trækrude i Taarngangen (den ind-

sendtes til Zool. Museum). — En Mængde Maager og nogle faa

Ederfugle lægge deres Æg i Sandklitterne, men blive forstyrrede

af fremmede Fiskere. — H. Hinrichsen,

Hesselo. I Begyndelsen af Marts, da Isen lagde sig ved
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Øen, kom store Flokke af „Flojelsæiider, Graaænder, Krikænder og

Havlitter", der opholdt sig i Vaagerne. 25de Marts kom Yiben.

30te Marts kom Gravand og Strandskade. 1ste April; Skalleslugere,

Ederfugle, Tejster sete i store Flokke. 30te April; storre Flokke

Yildgjæs paa Søen; 2 Skovsnepper sete. — A. G. Saxtorph.

SchnlWs Grund Fyrskib. -Eu Krage opholdt sig i Eigniiigen

fra Middagen den oOte April til Formiddag den 1ste Maj. — Deu

Ode September kom den Maage, der i flere Yintre daglig har

opholdt sig ved Skibet; den var der endnn ved Aarets Slut-

ning. Den 29de og 30te December kom „en rødbrun Maage"

(en Kjove?) til Skibet og blev i Nærheden en Del af Dagen,

løvrigt kommer der kun sjelden Maager eller andre Søfugle til

Skibet, og naar de komme, jages de som oftest bort af den nævnte

gamle Maage. — September: 14de; vestlig Bramsejlskuling,

klart; flere Flokke Ederfugle fløj i vestlig Eetning. 15de; nordlig

Bramsejlskuling
, klart; Ederfugle-Flokko flyvende V. 18de; en

større Rovfugl sad omtrent en halv Time paa Mastetoppen. Ok-

tober: 3djo; østlig Bramsejlskuling, overtrukket og Regn; ilere

Flokke Ænder fløj mod S. 4de; vestlig Bramsejlskuling, skyet;

en Del Ederfugle fløj S.Y. efter. 14de; nordlig Vind, laber, klart;

fra Kl. 2 Em. opholdt en Krage sig paa Skibet; den var der endnu

ved Aftenens Frembrud, men ikke den følgende Morgen. 15de;

V. N.V., Storm, skyet; flere Sværme Ederfugle fløj i vestlig Ret-

ning. 16de; N.V., Merssejlskuling, klart; flere Flokke Ederfugle

og andre .Ender fløj N.V. 18de; N.Ø., Bramsejlskuling, klart; i

Løbet af Dagen saas jevnlig Ederfugle-Flokke
,

paa 5 til omtrent

20, flyvende mod V. og 2v\V. I den følgende Del af Oktober saas

daglig Ederfugle flyvende N.Y., V. eller S.Y. I sidste Halvdel af

l!fovember blev ligeledes daglig set Ederfugle, som oftest flyvende

mod V., aldrig mod 0.; Vinden var i den Tid most stormende
P

Kulmg fra V. Ogsaa December igjennera fløj Ederfugle daglig

forbi i vestlig Eetning, i Maauedeus sidste Halvdel tillige nogle

mod S. og S.Ø. -^ J.C.Jeppesen og H.Juul.
Fornæs. Siden Kolindsunds Udtørrinj? er Andetrækket her
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næsteu ophørt. I streDge Vintre kominer der en Del Ænder i

Vaagerne. Ederfugle, Svaner og Gjæs trække forbi, men ikke i

større Tal. — Gravænder yngle i Nærheden. — J. 0. Bøving.

Hjelm, Med Brev af 24de April indsendtes til JInseet 1

Motacilla alba og 3 Saxicola oenanthe] alle havde været døde

i længere Tid; de vare fundne indkrøhne i et Stengjerde og vare

vist døde af Mangel paa Næring paa Grund af Kulden. Mindst

omtrent 20 vare tagne af Katte ejler fundne døde paa Øen. — „I

de 10 Aar, jeg har været her ved Fyret, kan jeg ikke mindes et

saa ringe Fugletræk som i dette Efteraar". — H.J.Henningsen.

Lappegrundens Fyrskib. November: Ilte; S. 0., Mers-

sejlskuling, skyet; Kl. 12 Middag, en Flok Dykænder paa omtrent

10 trækkende mod S., Sundet ind. IGde; Brarasejlskuling, Taage;

Kl. 9 og IOV2 Fra. og 12^^2 og Vh Era., større Flokke Dykænder,

paa 30—50, trækkende mod S. 17de; Y. S.V., skyet; mange

Flokke Djkænder paa 20— GO trak i Løbet af Dagen mod S.,

flyvende tæt langs Vandets Overfade. 18de; V., Eegnbyger; af og

til i Dagens Løb Djkænder trækkende mod S, 24de; N.V., over-

trukket; Kl. 2V/2 Em. fløj omtrent 20 Havlitter mod S. December:

3dje; S. V. , Bramsejlskuling , overtrukket; hele Dagen trak smaa

Flokke Ederfugle og andre Ænder mod S. Sde ; S. V., laber Bram-

sejlskuling, diset; en Flok Havlitter, omtrent 10, trak mod V.
_ m

Kl. 11 Fm. Ilte; N., laber, klart; om Eftermiddagen trak flere

smaa Flokke Ederfugle og andre Ænder mod S. 13de; V., laber

Bramsejlskuling, klart; Kl. 2V2 Em. trak en større Flok Havlitter

mod N.; hele Dagen fløj mindre Flokke af Ederfugle og andre

Ænder i forskjellige Eetninger. ~ Næsten altid om Vinteren og i

det tidlige Foraar opholder der sig en Del Ederfugle og andre

Ænder og Søfugle i Is'ærheden af Skibet. — J.Jørgensen.

Kronborg. 15de Januar; stille, skyet; 3 Flokke Ænder,

iver paa omtrent 100, trak fra S. mod N. Kl. 11 Fm. Cte

Februar ; N. O. , Kuling 2 , skyet ; en mindre Flok Svaner fra S.

mod N. Kl. 10=^/4 Fm. 14de Marts; 0. N.Ø., Kuling 2, skyet;

en mindre Flok Svaner fra 5. til S. Kl. IOV2 Fm. 18de April;
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Taage; en miudre Flok Ænder fra N. til S. KL 8 Fm. — 10de

Oktober; KØ., Kuling 2, klart; Ænder ti'ækkende i Flokke fra

Ktil S.: KL 6V2 Fm. omtrent 100, KL 6^/4 omtrent 50, KL 7 Vi

omtrent 20, KL 11^'2 ligeledes. 26de December; S. S. 0., Kuling 3,

Tykning; KL 10^/4 Fm. fløj 3 Svaner fra X mod S, tæt hen over

Sundets Overflade. — P.H.Gjørup.

Nordre Rose, For 7—S Aar siden kom der store Flokke af

Ederfugle, andre Ænder, Knortegjæs og Alke; nu ser man kun

faa. — C. A. S. Ørum.

Refsnæs. Fra Midten af Marts til sidst i April fløj Eder-

fugle forbi i større og mindre Flokke; de kom fra S. og trak

mod I^. — Xogle faa Gravænder yngle i Nærheden af Fyret.

P. C.Jensen.

Romsø. Omtrent midt i Oktober komme store Flokke Eder-

fugle, der opholde sig i Beltet omkring Øen til ind i Marts. Af

og til ses „den sorte Torskeand'', „den graa Pibeaaud'' og Hav-

litter, der undertiden blive i længere Tid. „Lvsanden" kommer

ogsaa og opholder sig til Tider i tusindvis paa Flakket, indtil

Isgang eller andre Omstændigheder drive den bort igjen.

F.Andersen.

Strib. Ederfugle stadig i Lille Belt fra 1ste Januar til sidst
'

i xMarts. Den 15de April trak en stor Flok mod Jf. Enkelte

opholdt sig i Beltet hole Sommeren. Fra Begyndelsen af Oktober

til Aarets Slutning var der stadig støiTe og mindre Flokke.

I første Halvdel af Marts vare „Havlitter, Himmelhunde, Snipper,

Brunnakker, Isfugle og Krikænder" stadig i Beltet. — Svaner

fløj ofte gjennem Beltet, snart kommende fra IST. og snart fra S.

— I første Halvdel af April trak flere Flokke Graagjæs fra S.

mod N.; den 15de April opholdt flere Flokke sig i Beltet.

Fra 1ste til 12te November trak større og mindre Flokke „Hav-
X

gasser" gjennem Beltet mod S.; enkelte vare i Beltet hele Efter-

aaret. ~ A. G. A n d e r s e n.

Hammershus. 8de Oktober; 30—40 Vildgjæs fløj m^d

V.S.V. - H. G.Beldrinff.
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Gjedser Rev Fyrskib. Paa Gjedser Eev findes Havlitter som

oftest i stor Mængde fra Begyndelsen af November til Slutningen

af April; men sjelden gaa Flokkene saa langt ud som til Fyrskibet.

— H. Gommesen.

Usædvanlige Tildragelser i 1888;

(Fra forskjellige Kilder.)

Somateria dispar.

En Hun blev skudt ved Bøgeskov, Stevns, i Begyndelsen af

Januar. (H. Arctander, Læge, Storeliedinge.)

Podicipes cornutus {Podiceps ardlcus).

Én skudt ved Vemmetofte lode Marts. Én fanget udmattet ved

Storeliedinge 14de Marts. (H. Arctander.) Én skudt i Sorlsø

Gab ved Stubbekjøbing 17de Marts. (Kr. Barfod, Cand. theol.)
.

Colymbtis glaciaUs.

En yngre Han, skudt ved Frederikshavn den 12te Marts,

kom til Zoologisk Museum. En yngre Fugl, skudt ved Frederiks-

sund den 10de Juni, gav Postmester Fr. P. Jensen til Zool.

iluseum.

Procellaria leucorrhoa (Thalassidroma leacki).

Én fandtes død paa Skagens Strand den 4de December og ind-

sendtes til Zool. Museum af Kunstmaler Ancher.

Larus minutus (Xema).

En ung Han blev skudt paa Amager den 7de Oktober (Kon-

servator Hansen). En Han, skudt ved Kjobenhavn den 20de

eller 21de November, kom til Zool. Museum.

Larus glaucus.

Én skudt ved Rodvig den 4de Januar. (H. Arctander.)

Larus tridactylus (Rissa).

Én skudt ved Rodvig den 27de Oktober. (H. Arctander.)

Ilte November ble ve gamle og unge sete i betydeligt Tal over
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Katlegat ved Læsø og Auholt flyvende enkeltvis mod S. (A. Hage-

rup, Architekt, i Brev til Prof. Liitken.)

Lesiris lougicaudala [huffoni).

En ung Fugl indsendtes midt i September fra Struer til

Zool. Museum for at udstoppes hos Konservator Hansen.

Nyctea nicea.

Usædvanlig mange Sneugler iagttoges i Vinteren 1888—89.

Konservator Hansen havde til Udstopning tre, hvis Kropskeletter

han gav Zool. ILuseum, alle fra Sjælland: en Hun fra Lille

Rorhæk og en Hun fra Jersi, begge skudte ved Juletid, og en Han

fra Kallundborg skudt ved Njtaar. Kjisbraand O. Lund i Kallund-

borg meddelte Prof. Liitken, i Brev af ^Vio, at én var fanget paa

Asnæs for et Par Dage siden, at to vare skudte paa Nyrup Mark,

Eefsnæs, den 23de December og én skudt paa Vollerup Mark,

Refsnæs, ved samme Tid. Endnu andre omtaltes i Bladene, deraf

nogle fra Jylland.

Syrrhaptes paradoxus.

Om Indvandringen i 1888, se Vidonsk. Medd. for 1889.

Ingen faldt ved Fyrene; de fløj vist ikke om Xatten.

Turtur auritus.

En Hun, skudt i Taagerod Skov ved Kjøge efter Midten af

Juli, gav Skovfoged Andresen til Zool. Museum.

Upupa epops.

En Han, skudt i Krageskov ved Kjøge den 20de April, gav

Konservator Hansen til Zool. Museum.

Phyllopseustes trochilus.

Den 9de December blev én skudt i Giesegaards Have,

S. 0. for Eingsted; den indsendtes frisk til Zool. Museum til Ud-

stopning hos Konservator Hansen. (Det var ikke en Gransanger.)

Efter 18 Aars Iagttagelse ved Kjøbenhavn er det sædvanlig i

Slutningen af September, at man ser de sidste Almindelige Løv-

sangere; kun en sjelden Gang kunne de iagttages i de første

Bage af Oktober.
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Turdus fuscalus Pall.

En vugTe Haii, gausl^e stemmende med Fugle fra Sibirien,

Wev fanget ved Hvidkilde, N.V, for Svendborg, den 14de Oktober

og indsendtes til Zool. Museum af Baron Eosenørn-Lelin, Arten

liører hjemme i Sibirien; den er ikke før funden i Danmark og i

det hele kun enkelte Gange i Europa.
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Fuglene ved de danske Fyr i 1889.

7de Åarsberetnin^ om danske Fugle

Ved

Herluf Winge.

I til Zoologisk Museum

575 Fugle af 59 Arter, faldne om Natten i Træktiden. I det

liele var der faldet langt over 1300 Fugle.

De Fjr, hvorfra Fugle indsendtes, vare; Blaavands Huk,

A.Lorentzen, Fyrmester (Sendinger fra 5 Nætter); Vtjl Fyrskib,

N.Kromann, Fører (3); Horns Rev Fyrskib, S.Severinsen,

Fører (19); Bovbjerg, E. Eas mus s en, Fyrmester (3); Skagens

/fer Fyrskib, J.G. Steinmann, Fører (2); Hirlsholm, W. Schultz,

Tilsynsførende (4); Nordre Ron, A. Kruse, Fyrmester (1) ; Læsø

Trindel Fyrskib, J.Poulsen, Fører (7); Læso Rende Fyrskib,

L.Lauritzen, Fører (20); Kobbergrundens Fyrskib, V. T-

Schnipp, Fører (7); Anholts Knob Fyrskib, J. C.Jeppesen,

Fører (4); Anholt , BÆinri c\i sen. Fyrmester (4); Hesselø,

G. Saxtorp h, Fyrmester (13); Schultz's Grund Fyrskib, M.

Dyreborg, Fører (13); Hjelm, H. J. Henningsen, Fyrmester

(22); Thunø, Pastor E. Ankjær, Tilsynsførende (1); Lappe-

grundens Fyrskib, J.Jørgensen, Fører (1); Nordre Bøse,

C. A.S.Ørum, Fyrmester (1); Drogdens Fyrslih, E. Gommesen,
I'ører (1); Stevns, B. Rosen, Fyrmester (1); Refsnæs, P- C-

Jensen, Fyrmester (4); Romsø, P.Andersen, Tilsynsførende

(2); Sprogø, L.BucL, Tilsynsførende (1); Helholm, Jfr. Dorthea

Holst, Tilsynsførende (1); Fakkebjerg Hovedfyr, H.F.Luud,
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Fyrmester (9); Æbelø, S.Thorsen, Fyrmester (5); Skjoldnæs,

J. Beldring, Fyrmester (11); Christiansø, 0. C, F. Christensen,

Tilsynsførende (4); Hammershus. H. G. Beldring-, Fyrmester (6);

Gjedser,^ Chr. Lindgaard, Fyrmester (10); Gjedser Hev Fyr-

skib, H. Gommesen, Fører (12).

De Fugle, der indkom, vare:
I

1. Anser torqvatiis 1.

2. Anas penelops 1.

3. Anas crecca 2.

4. Anas hoscas 1. (2 faldne) ^). '

5. Fuligida cristata 1. (3 faldne.)

6. Oedemia nigra 3, (4 faldne.)

7. Pagonessa glacialis 3.
1

8. Procellaria pelaglca 2.

9. Ballus aqvaticus 3.

10. Fulica atra 1.

11. Vanellus cristatus 1.

12. CJiaradrius sqvatarola 1.

13. Charadrhis pluviaJis 1.

14. Nwnenius arqvatus 1.

15. Limosa lapponica 1,

16. Actifis hi/poleuca 2,

17. Totanus caVidris 1.

18. lYinga alpina 2.

19. Limnocryptes gallinula 8. (9 faldne.)

20. Scolopax rusticula 9. (Mindst 15 faldne.)

21. Sterna macriira 3.

22. Cepphus grylle 1.

23. lynx torqvilla 1.

24. Piens major 2.

25. Coin)us monedula 1.

26. Ampdis garrula 1.

') Efter Fyrmestrenes Opgivelser
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27. Alaiida arvensis 65. (Mindst 112 faldne.)

28. Sturniis milgaris 64. (Mindst 173 faldne.)

29. Troglodytes parvidns 3.

30. Certhia famiViaris 3.

31. Sylvia atricapilla 1. (2 faldne.)

32. Sylvia Jiortensis 7.

33. Hypolals Iderlna 1.

34. Acrocephahis arundinaceus 3.

35. Acrocephalus phraginltls 2.

36. Acrocephalus aqvatlcus 1.

37. Phyllopseustes trochllus 3,

38. rhyllopseustes rufus 1.

9. Reguhts crlstatus 42.

40. Anthus ^prafensls 2.

41. Anthus arhoreus 2.

42. Motacilla alba 1,
*

43. Cinclus aqvatlcus 1.

44. Turdus illacus 14. (Mindst 28 faldne.)

45. Turdus musicus 111. (Mindst 451 faldne.)

46. Turdus vischorus 2.

47. Turdus pHaris 13,

48. Turdus torqvatus 4.

49. rwrt?H5 men(/a 29. (32 faldne.)

50. Saxicola oenanthe 16.

51. Pratlcola ruhetra 1.

52. Rutkilla phoenlcitra 17.

63. Erlthacus ruhecula 79. (82 faldne.)

54. Muscicapa atricapilla 6.

55. Frlngllla coelebs 4,

56. Frlngllla montlfrmgllla 13.

57. Cannahlna flavlrostrls 1.

58. Eraberiza scJioenlclus 5.

59. Emheriza nlvalls 4.
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Af de indsendte Arter vare følgende 11 ikke faldne ved

Fyrene i de tre foregaaende Aar:

Ajiser torqvatus. Cepphus grijlle,

Fidigula cristata, Picua major.

Vanellus cristatus, Corvus monedula,

Numenius arqvatus. AmpeUs garrtda.

Totaniis calidris. Cannabina flavirostris,

Sterna macrura.

Aaret 1889 udmærkede sig ved, at Vejret i en Del af Træk-

tiden, baade Foraar og Efteraar, var nsædvanlig godt, Xætterne

klare, saa at der kun faldt fiia Fugle.

Det egenlige Foraars-Træk viste sig den 25de Februar, da

Stæren {Starmts vuJgarh) kom til Horns Kev Fyrskib; men det

afbrødes af raat Vejr med Frost og fortsattes ikke førend ind i

Marts. Den 8de Marts begyndte Stæren at komme ved Kjoben-

havu^), den 9de kom den til Hesselø og Æbelø, den 10de til

Hjelm, den 13de faldt én paa Horns Kev Fyrskib; den 10de

Marts kom Viben {Vanellus cristatus) til Eesselø, 17de var deu

ved Kjøbenhavn, 20de blev den set over Horns Eev; o. s. v. I

den senere Del af Marts og det meste af April gik Trækket der-

efter sin sædvanlige Gang, og Lærke {Alauda arvensis), Stær,

Droslerne {Turdus iliacus, T.muskus, T. viscivorus , T.pilaris, T.

torqvatus, T. merula) , Stenpikker {Saxicola oenanthe), Eødkjælk

{Erithacus ruhecula) o. s. v. faldt jevnlig ved Fyrene, dog ikke

ofte nok til at give et fuldstændigt Billede af Trækket; Sangdroslen

var ved Kjøbenhavn den 31te Marts, ved Fyrene faldt deu først

den 4de April; Eødkjælken var her paa Tandrested ogsaa den

31te Marts 2j og i større Mængde deu 19de April, ved Fyrene

') Enkelte Stære havde overvintret. — Hvad her og i det følgende staar

om Fugle ved Kjøbenhavn i 1889, er efter mine egne Iagttagelser.

) Nogle havde overvintret.
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faldt den først 21de April: o. s. v, ; andre af de Arter, der ellers

pleje at vise sig ved Fyrene paa Trækket, faldt slet ikke^ blaudt

dem Fuglekongen {Regidus crlstatus); skjønt Fuglekonger ofte, som

sædvanlig, viste sig paa Vandrested ved Kjøbenhavn i Dagene fra

28de Marts til 13de April, faldt ikke en eneste ved Fyrene,

Henimod Slutningen af April begyndte det særlig gode Vejr

for Trækfuglene, og det varede ved hele Foraaret igjennem, kuu

med nogle faa Afbrydelser; de Oplysninger, som Fyrene gav om

det senere Hold af Trækfugle, bleve derfor yderst ufuldstændige.

Ved Kjøbenhavn iagttoges Gransangeren (Phf/llopseiistes riifus) den

22de April; den 23de kom Tinksmed, Skovpiber og Gul Vipstjert

{Totanus gJareola, Anthus arborens , Motacilla flavd) , den 25de

Løvsanger {Phyllopseustes trochilus) , 26de Broget Fluesnapper

{Muscicapa atrlcapilla) , 30te Kødstjert {Ridkilla phoenicura) ,
1ste

Maj Forstuesvale og Gjerdesanger {Hlrundo rustlca, Sylvia curnica),

odje Bysvale og Bynkefugl {Hlrundo urbica, Pt^aticola rithetra), 6te

Mursvale og Graa Fluesnapper {Cypselus apiis, Muscicapa grisola)
?

8de Vendehats^) {lynx torqvilla) , 10de Gjøg {Cuculus canorus\

Ilte Tornskade {Lanius colhjrio)^ 12te Lærkefalk, Digesvale^^

Munk\), Grøn Løvsanger i), Nattergal {Falco siMuteo, Hlrundo
4

riparia, Sylvia atrkapilla, Phyllopseustes sihilatrix, Lmcinia phi-

lomela), 13de Eørsauger og Sivsanger ^j {Acrocephalus arundinaceus,

A. phragmllis), 14de Tornsanger {Sylvia cinerea), 17dG Giilbuget

Sanger {Hypolais iderina), 18de Havesanger {Sylvia hortensis), og

paa Vandrested blev Løvsaugereu iagttagen endnu den 20de Maj,

Broget Fluesnapper den 21de, Rødstjert den 24de; af alle

nævnte almindelige Trækfude faldt kun node ganske faa ved

de

QlV AtllVH; IXUki liVQlV 5

Fyrene, og ingen efter 4de iJaj.

Den 23de Juli mærkedes Efteraarstrækket ved Kjøbenhavn:

Tinksmedden blev set paa Yandrested; den 26de ligeledes Mudder-

klire og Ryle {Aditis hypoleuca, Trincja alpina); den 28de hørtes

») For sent til at være forste Hidkomst-Dag. Det samme gjældcr maaske

for nogle af de andre (ikke mærkede) Arter.
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om Aftenen trækkende Vadefugle; 9de August viste Broget Flue-

snapper sig paa Yandrested, den 14de ogsaa Eødstjert, den 18do

Løvsanger; i Slutningen af August og September igjennem fort-

sattes saa Trækket af de mange tidlig bortrejsende Fugle. Men

ved Fyrene faldt i al den Tid kun faa Fugle, mellem 6te og 23de

September slet ingen. Omtrent ved Begyndelsen af Oktober blev

derimod Vejret mindre godt for Trækfuglenej Nætterne mørke og

regnfulde, og som Følge deraf bleve Iagttagelserne ved Fyrene for

de sildige Trækfugles Vedkommende forholdsvis fuldstændige.

Fortegnelse over de Fugle, der ere indsendte fra Fyrene

som faldne om Natten.

(Hver Nat dateret som den folgende Dag.)

1- Anser torqvatus {Beniida)^). Knortegaas,

April: 3dje Læsø Rende 1.

2. Anas penelops {penelopé). Pibeand.

Oktober: 2den Nordre Eøn 1.

3. Anas crecca. Krikand.

August: 6te Hjelm 1.

Oktober: 2den Hammershus 1.

4. Anas boscas. (boschas). Stokand.

Oktober: 26de Hesselø 1 (2 faldne).

5. Fuligula cristata. Troldand.

Oktober: 3dje Anholt 1 (3 faldne).

6. Oedemia nigra (Oklemia). Sortand.

$ ung. 6te Læsd Eende 1 $

(2 faldne).

Oktober: 2den Læsø Eende 1 ?.

^) De Navne, der bruges i "Ornis", ere vedføjede, naar de ere forskjellige

fra de her hruete.
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7. Pagonessa glacialis {Uarelda). Havlit.
r

Februar: 2den Læsø Kende 1$.

November: 21de Lappegrunden 1 $.

December: 25de Eefsnæs 1 S.

8. Procellaria pelagica {ThaJassldroma). Stormsvale.

Oktober: 29de Horns Eev 1.

November: 22de Vvl 1.

9. Rallus aqvalicus. Yandrixe.

Marts: 23de Yjl 1. 25de Skjoldnæs 1.

April: 6te Hirtsholm 1.

10. Fulica atra. Blishøne.

Oktober: 19de Hesselo 1.

11. Vanellus cristatus. Yibe.

Marts: 25de Skjolduæs 1.

12. Charadrius sqratarola. Strandlijejle.

September: 23de Hesselo 1.

13. Charadrius plumalis. Hjejle.

September: 28de Skjolduæs 1.

14. Numenius arqvalus. Regnspove.

April: 25de Hesselø 1.

15. Limosa lapponica. Kobbersneppe.

August: 23de Anholts Knob 1, i Sommerdragt.
J

16. Actitis hypoleuca. Mudderklire.

Aiigust: 6te Hammershus 2.

17. Totanus calidris. Eødben.

Maj: 3dje Horns Eev 1.

18. Tringa alpina. Kjle.

April: 25de Læsø Rende 1.

November: 24de Æbelø 1.

19. Limnocryptes gaUinula {Gallinago). Enkelt Bekkasin.

September: 26de Skjolduæs 1. 28de Blaavands Huk !

30te Hesselø 1.
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Oktober: 2den Bovbjerg 1, Sbjoldnæs 1. 19de Hesselo 1,

Hammershus 1. 20de Hanstholm 1. 29de Eefsnæs 1,
4

20. Scolopax rusticula (nisticola). Skovsneppe; Holtsueppe.

Marts: 24de Bovbjerg 1. 25de HesselD 1,

April: (5te Anholt 1.) 21de Læsø Trindel 1, .25de

Hjelm 1,

Oktober: odje Hammershus 1. 18de Blaavands Huk 1,

(Hanstholm flere), Hesselø 1 (5 faldne), Sprogø 1, Skjoldnæs 1. .

21. Sierna macrura (argentata). Havterne.

Maj: 3dje Horns Eev 3.
r

22. Cepphits grylle {Urid). Tejste.

Januar: 5te Drogden 1.

23. lynx torqvilla (Jynx), Vendehals.

Maj: 4de Stevns 1.

24. Picus major. Stor Flagspet.

Oktober: 26de Hesselø 2, begge yngre.

25. Corvus monedula {Lycos). Allike.

Oktober: 26de Horns Eev 1.

26. Ampelis garrula {Bomhycilla). Silkehale.

April: 3dje Christiansø 1.

27. Alauda arvensis. Lærke.

Februar: 4de Eorasø 1.
i

Marts: 24de Skjoldnæs 1 (2 faldt). 25de Skjolduæs 1.

27de Hesselø 2, Eefsnæs 2. 29de Hesselø 3, Schultz's Grund 1.

April: 3dje Kobbergrunden 2, Schultz's Grund 1 (5

faldne), Christiansø 1. 4de Læsø Kende 1, Hjelm 1.

September: 28de Skjoldnæs 1.

Oktober: 1ste Horns Eev 1. 2den Christiansø 2 (om-

trent 20 faldt), Hammershus 1. 3dje Anholts Knob 1, Anholt 1,

Hjelm 1, Eefsnæs 2, Æbelø 1. 4de Læsø Eende 1. 7de Bov-

Merg 1. 14de Horns Eev 1. 15de Hjelm 1. 18de Blaavands
y

Huk 1, (Hanstholm flere), Hesselø 1. 20de Gjedser 3. 21de

Blaavands Huk 3 (27 faldne), Horns Rev 16. 22de Blaavands

Tidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1890. °
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Huk 2, Gjedser 1. 24de Hjelm 1. 26de Horns Eev 2. 29de

Horns Rev 1. 30te Horns Eev 1.

November: 5te Thiino 1.

• 28. Sturnus vulgaris. Stær.

Februar: 25de Horns Rev 1.

Marts: 13de Horns Rev 1, 20de Horns Rev 1. 23de

gVyl 2. 24de Horns Rev 5, Bovbjerg 2, Hjelm 1, Fakkebjer

Hovedfyr 3, Skjolduæs 2 (21 faldt), Gjedser 2. 27de Refsnæs 2.

29de Hesselø 1. 30te Hjelm 1. 31te Horns Rev 2.

April; 2den (Læsø Trindel 1), Hjelm 1. 3dje Kobber-

grunden A, Scbultz's Grund 2 (7 faldne). 4de Schultz^s Grund 1

(4 faldt). 5te Kobbergrunden 1 (6 faldt), Hjelm 1. 13de Horns

Rev 1. 22de Skagens Rev 1.

Oktober: (1ste Dueodde Hovedfjr 6, Dueodde Bifyr 1.)

2den Bovbjerg 1, Christiansø 1 (omtrent 30 faldt), Hammershus I

(adskillige faldt), (Duoodde Hovedfyr 4). 18de Blaavands Huk 1

(over 100 mod Ruderne), Horns Rev 4 (25 faldne), (Hanstholm

flere), Hesselø 2 (16 faldne), Sprogø 1, Skjoldnæs 2. 19de

Gjedser 1. 20de Gjedser 1, Gjedser Rev 1. 22do Hjelm 3.

26de Horns Rev 1, Hjelm 1. 29de Horns Rev 5.

29. Troglodytes parvulus. Gjerdesmutte.

Oktober: 14de Horns Rev 1. 21de Gjedser Rev 1.

25de Hjelm 1.

30. Certhia familiaris. Træpikker.

Oktober: 26de Hesselø 1, Hjelm 2.

31. Syltia atricapilla. Munk.

September: 25de Gjedser Rev 1.

Oktober: 21de Hanstholm 1 $.

32. Sylvia hortensis. Havesanger.

August: 24de Gjedser 4. 29de Hammershus 1.
30te

Hjelm 1.

Oktober: 3dje Hammershus 1.
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33. Hypolais icterina (salicaria). Gulbuget Sanger.

August: 25de Fakkebjerg Hovedfyr 1.
r

34. Acrocephalus arundinaceus. Eørsanger.

August: 25de Fakkebjerg Hovedfyr 3.

(Et Par plejer at yngle i Haven ved mit Hjem i Kjøbenhavn.

laar kom de dér den 24de Maj (andre Steder ved Kjøbenhavn

havde de vist sig længe før); 1ste Kuld Unger forlod Keden i

Begyndelsen af Juli; 2det Kuld, i en ny Rede nær ved den første,

var flyvefærdigt midt i August ; Ungerne af sidste Kuld bleve

madede endnu i Begyndelsen af September. • 18de September bleve

Eørsangerne sete sidste Gang i Haven.)
I

35. Acrocephalus pJiragmiiis {Calamoherpé). Sivsanger.

Maj: 4de Stevns 1.

Oktober: 3dje Gjedser 1,

36. Acrocephalus aqvaticus (Calamoherpé). Vandsanger.

Oktober: 2den Hammershus 1. (Se 1888, p. 68.)

37. Phyllopseustes trochilus {Phyllopnensté) . Løvsanger,

April: 25de Hesselø 1.

August: 20de Schultz's Grund 1.

Oktober: 3dje Christiansø 1.

38. Phyllopseustes rufus (Phyllop/ieuste). Gransanger. -

Oktober: 2den Horns Rev 1.

39. Regulus cristatus. Fuglekonge.

Oktober: 4de Læsø Rende 1^. 7de Gjedser Rev 1 ?.

S 2. 18de

Sprogø 1 $. 19de Gjedser Rev I S- 20de Gjedser 5 (4^, 1 ?),

<ijedser Rev 14 {6 $ , 8 $). 21de Gjedser Rev 2 ?. 23de Hel-

liolm 1 $. 25de Læsø Rende 1 $, Gjedser Rev 1 ?. 26de Horns

liev 1 ^, Hesselø 5 (2 ,?, 3 ?), Hjelm 1 $. 29de Horns Rev 3

C- S, 1 ?), Eefsuæs 1 $. 30te Læsø Rende 1 $.

40. Anthus pratensis. Engpibor.
r

Marts: 24de Hjelm 1.

Oktober: 3dje Anholt 1.

8
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41. Anlhus arboreus. Skovpiber.

April: 25de Gjedser 1.

Oktober: 2deii Christiansø 1.

42. Motacilla alba. Hvid Vipstjert

Oktober: 26de Hesselø 1.

43. Cinclus aqt)aticus. Vandstær.

Oktober: 19de Hesselø 1,

44. Tiirdus iliacus. Vindrossel.

April: 21de Læsø Kende 1. 23de Kobbergrunden 1.
+

27de Skjoldnæs 1.

Oktober: ' 2den Horns Eev 1. 18de Blaavands Huk 1,

Horns Eev 1 (mange faldne), Hanstliolm adskillige, Skjolduæs 1.

20de Hirtsliolm 2, Gjedser Eev 1. 21de Horns Eev 1. 24de

Hesselø 1 (2 faldne), Schultz's Grund 1. 26de Horns Eev 1.

45. Turdus musicus. Sangdrossel.

April: 4de Schultz's Grund 1, 5te Kobbergruuden 1

(3 faldt). 20de Læsø Eende 1. 21de Læsø Eende 2, Kobber-
h

' grunden 4. 23de Skagens Eev 1, Læsø Eende 4, Kobbergruuden 1.

25de Læsø Eende 2, Hesselø 1 (3 faldt). 26de Schultz's Grund 1.

27de Skjoldnæs 2.

aj: 4de Anholts Knob 1.

September: 25de Læsø Trindel 1. 28de Gjedser 1-

29de Læsø Trindel 1. 30te Hesselø 1.

Oktober: 1ste Læs^ Trindel 1, Hesselø 2, Hjelm 3.

2den Yjl 2, Honis Eev 2, Bovbjerg 8, Anholts Knob 1, Anholt 2

(91 faldne), Schultz's Grund 1 (5 faldne), Hjelm 3, Nordre Køse 3,

Skjoldnæs 1, Christiansø 1 (omtrent 110 faldt), Hammershus 1

(adskillige faldne), Gjedser 1, Gjedser Eev 2. 3dje Anholt 2 (70

faldne), Schultz's Grund 1 (2 faldne). Hjelm 3, Eefsnæs 2, iEheW

1, Skjoldnæs 2 (60 faldne), Hammershus 1, Gjedser 9, Gjedser Kev

3. (I Haven ved mit Hjem i Kjøbenhavn var der om Morgenen den

3dje mindst 10 Sangdrosler; de komme dér hvert Foraar og Efter-

aar, havde ogsaa paa Efteraarstrækket iaar været der flere Gange



117

(1889.)

i September og Oktober; men de pleje kun at komme nogle faa

sammen eller enkeltvis.) 4de Komsø 1. 7de Bovbjerg 1. 8de

Hjelm 1. 14de Læsø Trindel 1 (3 faldt)^ Læsø Eende 3, Hesselø 1.

18de Blaavands Huk 1, Horns Eev 3 (mange faldne), Kobber-

gi'unden 1 (6 faldt), Sprogø 1, Skjoldnæs 2. 19de Horns Kev 1,

Læsø Trindel 2, Læsø Eende 2. 21de Horns Eev 1. 23do

Hjelm 3. 24de Horns Eev 2.

46. Turdus viscivorus. Misteldrossel.

April: 4de Kobbergrunden 1. 13de Horns Eev 1.

47. Turdus pilaris. Sjagger,

April: 6te Anholt 1. 25de Læsø Eende 1. 26de Læsø

Rende 1.

Maj: 3dje Horns Eev 3.

Oktober: 29de Horns Eev 3

December: 24de Gjedser Eev 1, 25de Læsø Eende L

29de Horns Eev 1. 31te Horns Eev 1.

t

•iS, Turdus torqcalus {Merulci). Kingdrossel.

April: 21dé Læsø Eende 1, Skjoldnæs 1. 26de Skjold-

næs 1.

Oktober: 2den Horns Kcv 1.

49. Turdus merula (Merula vulgaris). Solsort.

Marts: 24de Horns Eev 1 ?, Skjoldnæs 3 (1 ^, 2 $1.

(4 faldt). 29de Schultz's Grnnd 1 ?.
F

"s Grund 1 ^ (3 faldt). 4de Kobber-

grunden 2 {$, $), Læsø Rende 1 $, Schultz's Grund 1 $. 5te

Anholt 10 {2 $, 8 2).. 25de Hirtsholm 1 ?. 26de Hjelm 1 $,

S, 2 2)

?
2. 23de Hjelm 1 $. 29de

Læsø Eende 1 $.

50. Saxicola oenanthe. Stenpikker.

April: 21de Kobbergrunden 2 S, Skjoldnæs 3 (1 (J, 2 $).

22de Schultz's Grund 1 $ , Æbelø 1 $. 23de Kobbergrunden 2

iS, ?), Æbelø 1 5. 26de Schultz's Grund 1 ?.
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August: 30te Læsø Trindel 2 $.

Oktober: 1ste Horns Kev 1$. 2den Christiansø 2$.

51. Praticola rnbetra {Pratincola). Bynkefugl

August: 25de Fakkebjerg Hovedfyr 1.

52. Ruticilla phoenicura. Rødstjert.

August: 24de Læsø Eende 1 $. 25de Fakkebjerg Hoved-

fyr 4 (1^, 3$), Æbelø 1^. 30te Læsø Trindel lo, Schultz's

Grund 1 $.
I

Oktober: 1ste Horns Kev 2 $. 2den Horns Eer 1 $,

Christiansø 2$. 3dje Anholt 1^, Æbelø 1$, Hammershus 1^.

Gjedser 1 $. (Ilte Oktober, usædvanlig sent, blev den sidste, en

Hun, set ved Kjøbenhavn.)

53. Eriihacus rubecula {Dandalus). Rødkjælk.

April: 21de Skjoldnæs 3, Gjedser Kev 2. 22de Læsø

Eende 1, Schultz's Grund 2 (4 faldt). 23de Læsø Kende 4,

Kobbergrunden 2. 25de Schultz's Grund 1. 27de Hjelm 2.

Maj: 1ste Læsø Rende 1. 4de Hjelm 1.

September: 30te Gjedser 1.

Oktober: 1ste Horns Rev 2. 2den Vyl 2, Horns Eer

1, Nordre Eøse 1, Christiansø 1, Hammershus 1, Gjedser 1, Gjedser

Rev 2. 3dje Anholts Knob 1, Anholt 2, Christiansø 1, Gjedser 2.

Gjedser Eev 1. 4de Gjedser Eev 1. Hde" Læsø Trindel 1,

Hesselø 1. isde Hesselø 1, Schultz's Grund 1, Hjelm 1. 18«^^

Blaavands Huk 2, Kobbergrunden 1, Hesselø 4, Sprogø 1, Skjold-

næs 1. 20de Gjedser 2, Gjedser Eev 3. 21de Horns Eev 3,

Hanstholm 1, Hjelm 4, Gjedser Rev 3. 22de Hjelm 2. 26de

Læsø Eende 1, Hesselø 2, Hjelm 2. 29de Horns Eev 2, Eefsnæst

November: 1ste Hjelm 1.

54. Muscicapa atricapilla (luctuosa). Broget Fluesnapper-

August: 29de Hammershus 1.

Oktober: 2deu Christiansø 1, Hammershus 1. 3dje An-

holt 1, Hammershus 2.
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55. Fringilla coelehs. Bogfinke.
+

April: 2den Hirtsliolm 1 <^. 4de Læsø Rende 1 $.

21de Kobbergrunden 1 $.

Oktober: 15de Hesselø 1 $.

56. Fringilla moniifringilla. Kvæker.

Januar: 6te Christiansø 1 $.

April: 29de Skjoldnæs 1 S.
_ r

Oktober: 1ste Horns Eev 2. 2den Vyl 1, Horns Kev 3.
r

3dje Anholt 1. 18de Kobbergrunden 1 $, Skjoldnæs 1 $. 20de

Hirtsholm 1 $. 26de Hesselø 1 $.

57. Cannabina flavirostris. Bjergirisk.

Oktober: 17de Scbultz's Grund 1 $.

58. Emheriza schoeniclus {Schoenkola) . Kørspurv.

Oktober: 1ste Horns Rey 1 ?. 3dje Auholts Knob 1 ?

It 1 $. 18de Kobbergrunden 1 $. 20de Gjedser Eev 1 $.

59. Emheriza nivalis (riedropJianes). Snespurv.

April: 3dje Kobbergrunden 1. 13de Horns Rev 1.

Oktober: 26de Hjelm 1. 29de Horns Rev 1.

ver defætter, da Fugle ere komne til Fyrene

(Hver Nat dateret som den folgende Dag.)

2den Januar.

Schullz's Grund Fyrskib; S. 0., laber Brarasejlskuling, skyet;

flere Smaafugle sværmede om Fyret.

3dje Januar.

Læsø Rende Fyrskib; V.N.V., laber Kuling, skyet; en ung

Maage tørnede mod Rigningen og faldt ned uden alvorlig Skade;

den spankede om paa Dækket, til det blev Dag: den blev da

lijulpen over Lønningen og fløj nok saa kvik bort.
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5te Januar.

Læsø Rende Fyrskib; V. S.V. , Bramsejlskuling, overtrukket;

1 Sortand faldt. Drogdens Fyrskib; V. S.V.^ Merssejlskuling, over-

trukket; en Tejste fangedes om Xatten paa Dækket.

Oedemia nigra. Læsø Rende 1.

Cepphus grylle, Drogden 1.

6te Januar.

Læsø /}e«{/e Fyrskib; Y. S.V., laber Bramsejlskuling; 2 Sort-

ænder faldt, Christiansø; V, S.V., diset; 1 Kvæker faldt.

Oedemia nigrcL Læsø Eende 1; 2 faldt.

Fringilla montifringilla. CbristiansD 1.

7de Januar.

Schultz>'s Grund Fyrskib; S. S. 0,, laber Bramsejlskuling,

diset; flere Smaafugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet.

2den Februar.

Læso Rende Fyrskib; S.V., Merssejlskuling, Sne og Eegn;

1 Havlit faldt.

Pagonessa gladal'is 1.

4de FeT)ruar.

Romsø; V., diset; eu Lærke faldt paa Nordsiden af Taarnet,

Alauda arvensis 1.

18de Februar.
•

Schultz s Grund Fyrskib; S. 0., laber Kuling og stille, diset;

flere Smaafugle sværmede om Fyret.

25de Februar,

Horns Rev Fyrskib; Yinden østlig, overtrukket, lidt Sne; 3

Stære ved Lygten; 1 faldt.

Sturnus vulgaris 1.

27de Februar.

Schultz's Grund Fyrskib; Ø.N.Ø., Bramsejlskuling,
over-

trukket, Sne; en Del Smaafugle om Fyret, flere faldt i Vandet.
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3dje Marts.

Skagens Rev Fyrskib; N. 0., torebet Merssejlskuling, Sne-

byger; Kl. 3 om Morgenen fløj en Fugl mod Fyret og faldt ned

ved Siden af Skibet.

13de Marts.

Horns Rev Fyrskib; Vinden nordlig, byget; 1 Stær faldt

Sturnus vulgaris 1.

20de Marts.

Vyl Fyrskib; S.Ø., Dis og Taage; Sværme af Lærker, Stære

og Tiber kredsede om Fyret, men forsvandt ved Daggry; ingen

faldt. Horns Rev Fyrskib; S., Taage og overtrukket; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Eev 1.

23de Marts.

Vyl Fyrskib ; S. S. V. , Dis og Taage ; Sværme af Lærker,

Stære og andre kredsede om Fyret; 1 Vaudrixe og 2 Stære faldt.

Ballus aqvaticus 1.

Sturnus vulgaris 2.

24de Marts.

Horns Rev Fyrskib; V., Regn og Taage; 5 Stære og 1 Sol-

sort faldt. Bovbjerg; S.V., Merssejlskuling, Eegn og Taage; mange

Fugle, mest Stære, iiagrede paa Fyrets Kuder om Natten; 1 Skov-

sneppe og 2 Stære faldt. Hjelm; Y., rebet Merssejlskuling, Taage;

1 Stær og 1 Engpiber faldt. Fakkebjerg Hovedfyr; V. S.T.,

Taage og Eegn; 3 Stære faldt. Skjoldnæs; V. og V. S.V., over-

trukket, Eegn og Tykning; omtrent 100 Stære, Solsorter og Lærker

flagrede mod Enderne; om Morgenen opsamledes ved Taarnets Fod

21 Stære, 4 Solsorter og 2 Lærker. Gjedser; V. S.V., overtrukket.

Regn; 2 Stære faldt.

Scolopax rusticula. 'Bovbjerg 1.

Alauda -arvensis. Skjoldnæs 1; 2 faldt.

Sturnus vulgaris. Horns Eev 5. Bovbjerg 2. Hjelm 1.

Fakkebjerg Hovedfyr 3. Skjolduæs 2; 21 faldt. Gjedser 2.
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Aiithus pratensis. Hjelm 1,

Turdus menda. Horns Eev 1. Skjolduæs 3; 4 faldt

25de Marts.

Hesselo; S.V., laber Kuling, Taage; 1 Skovsneppe faldt.

Skjoldnæs; Y., flov Kuling, Regn; mange Stære, Solsorter og

andre Fugle fløj om Fvret liele Natten; 6 faldt.

Ballus aqvatkus. Skjoldnæs 1.

Vanelhis cristatus. Skjoldnæs 1.

Scolopax rusticula, Hesselo 1.

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1.

Turdus merula. Skjold næs 3.

26de Marts.

Bovbjerg; V. S.V., Bramsejlsbiling, Taage, Eegnbjger; mange

Stære flagrede paa Ruderne; ingen faldt.

27de Marts.

Hesselo; S., laber Kuling, Regn, diset; enkelte Lærker og

Fuglekonger red Fyret fra Midnat til Kl. 3 Morgen; 2 Lærker

faldt. Refsnæs

;

om Fyret; 4 faldt.

flere Lærker og Stære

Alauda arvensis. Hesselø 2. Kefsnæs 2

Sturnus vulgaris. Refsnæs 2.

29de Marts.

Hesselo; Y., frisk, diset; 4 Fugle faldt. SchuUz's Grund

Fyrskib; vestlig Merssejlskuling, overtrukket; 2 faldt.

Alauda arvensis. Hesselø 3. Scliultz's Grund 1.

Sfuriius vulgaris. Hesselø 1.

Turdus merula. Schultz's Grund 1.

30te Marts.

faldt.

Hjelm; N.N.Ø., Brainsejlskuling, Tykning og Taage; 1 Stær

Stu mus vulgaris 1

\



123

(1889)

31te Marts

Horfis Rev Fyrskib; stille^ Taage; en stor Mængde Stære og

andre Smaafugle kredsede om Fyret hele Natten ; 2 faldt.

Sturnus vidgaris 2,

Iste April.

Bovbjergs V,, Taage, Eegnbyger; mange Stære om Fyret;

ingen faldt. Schultz's Grund Fyrskib; sydlig Bramsejlskuling,

Taage og Eegn; flere Fngle om Fyret; enkelte faldt i Vandet; 7

Stære sad om Morgenen i Eigningen; da Luften klarede, fløj de

S.Ø. efter.

2den April.

Hirtsholni] S.V., Bramsejlsknling, diset; en Mængde Bogfinker

kom til Fyret, men de fleste fortsatte senere Eejsen; 1 faldt.

Læsø Trindel Fyrskib; V. S.V., Taage; en Stær faldt (ikke ind-

sendt). Schultz's Grund Fyrskib; V. S.V., laber Kuling, over-

trukket; eu Del Fugle sværmede oiu Fyret; flere faldt i Tandet.

Hjelm; V. S.Y., Bramsejlskuling-, Tykning; 1 Stær faldt.

Sturnus vulgaris. (Læsø Trindel 1.) Hjelm 1.

Fringilla codehs. Hirtsholm 1.

3dje April.

Læsø Rende Fyrskib; 0. N. 0., Bramsejlskuling ,
Regn og

Sne; en Del Lærker fløj omkring Fyret; 1 Knortegaas faldt.

Kobbergrundens Fyrskib; S. S. 0., Bramsejlskuling, Eegn og Sne:

nogle Fugle omlaing Lygten; 7 fait. Schultz s Grund Fyrskib;

østlig laber Bramsejlskuling, overtrukket, Sne- og Kegnbyger; en

stor Del Fugle kom til Fyret; mange faldt i Vandet; 5 Lærker,

7 Stære og 3 Solsorter faldt paa Dækket; ved Daggry var der en

Mængde Fugle i Eigningen, især pa<a Lygtetaget, og i Krogene

paa Dækket; omtrent 10 af de tre nævnte Arter og'en Due bleve

af Vagtfolkene tagne med ned under Dækket og sattes igjen i

Frihed, da de vare komne til Kræfter, Duen, der var meget for-

tommen, først efter to Dages Forløb. Christiansø; S., Tykning;

1 Lærke og 1 Silkehale faldt.
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Anser torqvatus, Læso Eonde 1.

Åmpelis garrula. Christian^jO 1.

Alauda arvensis. Kobbergrunden 2. Schultz's Grund 1 ; 5 faldt.

Christiansø 1.

Sturnus vulgarls. Kobbergrunden 4, Schultz's Grund 2;

7 faldt.

Turdus merula. Schultz's Gnmd 1; 3 faldt

Emberiza nivalis. Kobberfrrunden 1.

4de April.

Læsø Rende Fyrskib; 0., Bramsejlskuling, skyet; flere Fugle

fløj omkring Fyret hele Natten ; 3 faldt. Kobbergrundem Fyr-

skib; 0., Bramsejlskuling, Snebyger; en Del Fugle flagrede omkring

Lygten; 3 faldt paa Dækket. Schultz's Grund Fyrskib; S.V.,

laber Bramsejlskuling, overtrukket, Taagc; 6 Fugle faldt paa

Dækket, flere faldt i Vandet. Hjelm; S. 0., Bramsejlskuling, over-

trukket, diset; 1 Lærke faldt.

Alauda^arvensis. Læsø Kende 1. Hjelm 1.

Sturnus vulgarls. Schultz's Grund 1; 4 faldt.

Turdus muslcus. Schultz's Grund 1.

Turdus viscivorus. Kobbergrunden 1.

Turdus menda. Læsø Kende 1. Kobbergrunden 2. Schultz's

Grund 1.

Fringilla coelehs. Læsø Kende 1.

5te April.

Kobbergrundens Fyrskib; N. 0., Bramsejlskuling, Snebyger;

9 Fugle faldt paa Dækket og nogle i Vandet. Anholt; N. 0.

Bramsejlskuling, Sne; 1 Skovsneppe (ikke sendt) og U Drosler

faldt. Hjelm; 0. N. 0., Merssejlskuling, Snebyger; 1 Stær faldt

{Scohpdx rusticula. Anholt 1.)

Sturnus vulgarls. Kobbergrunden 1; 6 faldt. Hjelm 1.

Turdus muslcus. Kobbergrunden 1 ; 3 faldt.

Turdus pilaris. Anholt 1.

Turdus merula. Anholt 10.



125

(1889,)

6te April.

Horns Rev Fyrskib; 0. S. 0,, overtrukket, Eegn; enkelte

Smaafugle kredsede om Fyret og forsvandt mod Dag. Hirtshals-,

0., frisk; en Del Smaafugle bleve sete ved Fyret. Birtsholm;

østlig Merssejlskuling^ diset; 1 Vandrixe faldt.

Ballus aqvatkiis, Hirtsholm 1.

+
F

7de ApriL

iiro66er^rMnrfens Fyrskib; 0. N. 0, Bramsejlskuling, Snebyger;

nogle faa Fugle omkring Lygten; 1 faldt i Vandet.

13de April..

' Horns Ret Fyrskib; Ø.N. 0-, Merssejlskuling, overtrukket,

Regn: en stor Del Fugle fløj om Fyret indtil Daggry; 3 faldt.

Sturniis vidgaris 1.

Turdus viscivorus 1.

Eniberiza nivalis 1.

20de ApriL

læso Rende Fyrskib; V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Sang-

drossel faldt.

Turdus musicus 1.

21de April.

Læso Trindel Fyrskib; V.N.V., Taage; 1 Skovsneppe faldt.

Læso Rende Fyrskib; V., Bramsejlskuling, overtrukket og diset;

mange Fugle omsværmede Fyret hele Natten; 4 Drosler faldt paa

Dækket, flere faldt i Vandet. Kobbergrundens Fyrskib; V., Bram-

sejlsku'ling , Taa^e; enkelte Fugle omkring Fyret; 7 faldt paa

Dækket. Schultz's Grund Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, over-

trukket, Taage; flere Smaafugle om Fyret; enkelte faldt i Vandet.

Æbelo; V. S.V., diset; eu lille Fugl kom til Fyret og fløj bort igjcn.

Skjoldnæs', V. S.V., fnsk Kuling, taaget; en stor Mængde Smaa-

fugle opholdt sig udenfor Enderne; 7 fandtes døde om Morgenen.

Gjedser Rev Fyrskib; V. S.V , skyet og diset; 2 Kødkjælke faldt.

Scolopax rusficula. Læsø Trindel 1.

Turdus iliacus. Læsø Eende 1.
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Turdus mustciis. Læsø Eende 2. Kobbcrgninden 4

TiLTcliLs torqx^dus. Læsø Eende 1. Skjoldnæs 1.
r

Saxicola oenanthe. Kobbergruudeu 2. Skjoldnæs 3.

Erlthacus rulecula. Skjoldnæs 3. Gjedscr Eev 2.

Fr'mgilla coelehs. Kobbergrunden 1.

22de April.

Skagen; V. og S.V., jern Kuling, overtrukket, diset; enkelte

Stære opholdt sig ved Fjret; ingen faldt. Skagens Rev Fyrskib;

S. S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; Kl. 3 Morgen fløj en

Stær mod Eigningen og faldt død ned paa Dækket. Læsø Rende

Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Eødkjælk faldt. Schult^'s

Grund Fyrskib; V. S.V., stiv Bramsejlskuling, overtrukket, enkelte

Eegnbyger; flere Fugle om Fyret; 5 faldt paa Dækket, uogle i

Tandet, deriblandt en stor Fugl, der fløj mod Lygten. Æbelø;

S.; diset; 1 Stenpikker faldt.

Stumus vulyaris. Skagens Eev 1.

Saxicola oenanthe. Schultz's Grund 1. Æbelø 1.

Erlthacus rulecula. Læsø Eende 1. Schultz's Grund 2;

4 faldt. Æbelø 1.

23de April.

Hirtshals; S., svag Kuling; 1 Eingdrossel, en anden Drossel

og SEødkjælke faldt (ikke indsendte). Skagen; N.V., stiv Kuling

Eegn, byget; en stor Del Eødkjælke og enkelte Stære og Solsorter

ved Lyset; ingen faldt. Skagens Rev Fyrskib; V. S.V., laber

Bramsejlskuling, byget; Kl. 2 Morgen fandtes en Sangdrossel paa

Dækket. Nordre Røn; S.V., Eegn; nogle Stære og Drosler kom i

Løbet af Natten til Fyret fra S. V. Læsø Rende Fyrskib; V. S-V.

Bramsejlskuling, Eegnbyger; mange Fugle omkring Fyret hele

Natten; 8 faldt. Kohbergrundens Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling,

Kegnbyger; omtrent 20 Fugle flagrede omkring Fyret; 6 fal«.

Æbelø; S.V.; 1 stenpikker faldt; 5 Eødkjælke kom til Fyret, me^

fløj bort igjen.

Turdus iUacus. Kobbergrunden 1.



127

(1889.)

Turdus miislms. Skagens Rev 1. Læsø Rende 4. Kol)ber

grunden 1.

Saxkola oenanthe, Kobbergriinden 2. Æbelø 1.

Eritkacus riibecula. Læsø Rende 4. KobbergTunden 2.

24de April.

Hirtshals; 0., svag Kuling, Regnbyger j diset; omtrent 50

Fugle opholdt sig ved Fyret, tildels hele Natten; 8 Drosler faldt,

deriblandt 1 Ringdrossel (ikke indsendte).

25de April.
É

Hirtsholm; S. 0., Regn; en Mængde forskjellige Fugle om-
r

kredsede Fyret hele Natten; 1 Solsort faldt. Læso Rende Fyr-

skib; S. 0., Merssejlskuling; mange Fugle ved Fyret iiele Natten;

4 faldt paa Dækket, nogle i Vandet. Hesselo] S. S. , frisk

Kuling, Regn, diset; henimod 100 Regnspover og en Del Drosler

kredsede om Fyret fra KL 11 til 4; 1 Regnspove, 1 Løvsanger

og 3 Sangdrosler faldt. SchulH's Grund Fyrskib; 0. S. 0., 3Iers-

sejlskuling, overtrukket og Regn; flere Smaafugle om Fyret; 1 Rød-

kjælk faldt. Hjelm', 0. S. 0., rebet Merssejlskuling, Eegntykning;
1

1 Skovsneppe faldt. Gjedser; S. 0., diset, overtrukket; 1 Skov-

piber og 1 Flagermus {Vesperugo pipistrellus $) fløj mod Fyrets

Ruder og faldt.

.
Numenius arqvatus. Hesselø 1.

Tringa alpina, Læsø Rende 1.

Scolopax rustkula. Hjelm 1.

rhyllopseustes trochilus. Hesselø 1.

Anthus arhoreus. Gjedser 1.

Turdus mxismis. Læsø Rende 2. Hesselø 1; 3 faldt.

Turdus pilains. Læsø Rende 1.

Turdus inerula, Hirtsholm 1.

Eritkacus riibecula. Schultz's Grund 1.

26de April.

Horns Rev Fyrskib; N.Ø,, overtrukket, Regn; enkelte Stære

og Lærker kredsede om Fyret og forsvandt mod Dag. Læso Rende

%
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Fyrskib; 0. N. 0., Bramsejlskuling , Kegnbjger, Torden; 1 Sjagger

faldt paa Dækket, flere Fugle faldt i Yaudet Schultz's Grund

Fyrskib; 0., ilerssejlskuling, overtrukket, Regn; 2 Fugle faldt.

Hjelm; 0.., rebet Merssejlsknling, Regnbyger; 1 Solsort faldt.

Skjoldnæs', 0., flov Kuling, taaget; 2 Drosler faldt.

Turdus musicus. Schultz's Grund 1.
+

Turdus pilaris. Læsø Eende 1.

Turdus torqvatus. Skjoldnæs 1,

Turdus menda. Hjelm 1. Skjolduæs 1.
w

Saxicola oenanthe, Scliultz's Grund 1.

27de April.

Hjelm-, 0. S. 0., laber Bramsejlskuling, skyet, diset; 2 Eød-

kjælke faldt. Skjoldnæs; 0,, flov Kuling, Taage og Regn; 3

Drosler faldt.
m

Tu7'dus iliaciis. Skjoldnæs 1.

Turdus muslcus. Skjoldnæs 2.

Erithacus ind)ecula. Hjelm 2.

28de April.

Bovbjerg; O. S. 0., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; mange

Smaafugle flagrede paa Fyrets Kuder; ingen fandtes døde.

29de April.

Skjoldnæs] 0., graat, Regn; 1 Kvæker faldt.

Fringilla viontifrmgilla 1.

Iste Maj.

Læso Rende Fyrskib; S. 0., Bramsejlskuling, klar Luft; 1

Kødkjælk faldt.

Erithacus ruhecula 1,

odje Maj.

Horns Rev Fyrskib; stille, Regn; 7 Fugle faldt

Totanus calidris 1.

Sterna maa-ura 3.

Turdus pilaris 3,
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4de Maj.

Anholts *K7iob Fyrskib; stille, overtrukket; 1 Saagdrossel
+

fandtes død paa Dækket om Morgenen Kl. 2^/2- Schidtz^'s Grund

Fyrskib; østlig laber Kuling og stille, Taage; mange Fugle, der-

iblandt flere store, sværmede hele Natten om Fyret, Hjelm; S. 0.,

laber Kuling, Tykning og Taage; 1 Kødkjælk faldt Stevns; 1

Yendehals og 1 Sivsanger faldt.

It/ux torqvilla. Stevns 1.

Acrocephalus phragmitis, Stevns 1.

Turdus viusicus, Anholts Knob 1.
r

Ei'itJiacus ruhecida. Hjelm 1.

6te August,

Hjelm; S. 0., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Krikand

faldt. Hammershus; S. 0., overtrukket, Eegnbyger; 2 Mudder-

klirer faldt Kl. 2 Morgen.
*

Anas crecca. Hjelm 1.

Actitis hypoleuca, Hammershus 2.

20de August

Schultz:s Grwwrf Fyrskib ; S. 0., Merssejlskuling, overtrukket;

fiere Smaafugle sværmede om Fyret; nogle faldt i Vandet; 1 Løv-

sanger faldt paa Dækket.

Phyllopscustes trochilus 1-

23de August

Anholts Knob Fyrskib; Y., torebet Merssejlskuling, over-

trukket, Eegnbyger; Kl. 3 Morgen kom en Kobbersneppe flyvende

fra N. mod Fyret og faldt ned paa Dækket.

Lirnosa lapponica 1.

24de August.

Læso Rende Fyrskib; S.V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Rod-

stjert faldt. Dueodde Bifyr ; V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket;

3 Fugle faldt (ikke indsendte). ' Gjedser; Y., overtrukket; 4 Have-

sangere faldt.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Toren. 1890.
^
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Sylvia hortensis. Gjedser 4.
w

' Ruticilla phoenkura, Læsø Rende 1,

25de August.

Kronborg; S.V. , laber Kuling, diset; Kl. IIV4 Aften, den

24de , kredsede nogle Smaafugle omtring Fyret ; ingen faldt.

F

Fakkehjerg Hovedfyr; V.S.V., diset, overtrukket; 9 Fugle faldt for-

m

uden nogle andre, der bleve ædte af Katte, og 5, der ikke havde
-

taget videre Skade, bleve igjen satte i Frihed. Æbelø; S.V., diset;

1 Eødstjert faldt.

IlypoJais icterina. Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Åcrocephalus arimdinaceus , Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Fraticola rubetra, Fakkebjerg Hovedfyr 1.

Ruticilla phoenicura. Fakkebjerg Hovedfyr 4. Æbelø 1.

den

' 26de August.

Kronborg; S.V., laber Kuling, diset; KL IOV4 Aften,
-^

25de, viste sig nogle Smaafugle ved Fyret. Æbelø; N,V. , Eegn;

1 Eødstjert kom til Fyret men fløj igjen. Møen; 55". V., Tykning;

en lille Fugl fangedes ved Fyret og løslodes.

29de August.

Hammershus; \., flov Kuling, overtrukket. Regn; paa Fyrets

Euder flagrede omtrent 10 Fugle; 2 af dem bleve fangede; men

randt om Taarnet fløj en Mængde, deriblandt smaa Vadefugle.

Sylvia hortensis 1.

Musdcapa atricapilla 1.

r

30te August.
I

Læso Trindel Fyrskib; V. S.V., overtrukket; 3 Fugle faldt

Schultz's Grund Y^xski'o; S.V., laber Bramsejlskuling, overtruLiet,

diset; flere Smaafugle ved Fyret; 1 faldt. .Hjelm; V., Bramsejls-

kuling, overtrukket, diset; 1 Havesanger faldt. Christiansø; ^^v

diset; mange Smaafugle om Natten trækkende overøen. Hammers-

hus; V. S.V., overtrukket, diset; 12 Fugle flagrede paa Enderne;

node Ænder os: Vadpfnolfi flwoTl/^a v,i«rJf r,rr, TTl'rof .
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Sylvia hortensis. Hjelm 1.

Saxicola oenanthe, Læsø Trindel 2.

Rnticilla phoenicura. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund 1.

31te August.

Hammershus \ vestlig laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset;

flere Smaafugle om Fyret, ingen faldne.

3dje September.

Moen\ N., diset; en lille Fugl fanget og løsladt.

6te September.

Skagen-, N. 0., flov Kuling, skyet; flere Smaafugle sete ved

Fyret, ingen faldne.

23de September.

Hesselø; V., frisk, af og til Eegn; 1 Strandhjejle faldt.

Charadrius sqvatarola 1.

25de September.

Læsø Trindel Fjvskih] S., Regn; 1 Sangdrossel faldt. Gjedser

Rev Fyrskib; S. S. 0., Regn; en Del Smaafugle sværmede om

Fyret hele Natten og forsvandt ved Daggry; 1 Munk faldt.

Si/hna atricapillcu Gjedser Eev 1.

Turdus musicus. Læsø Trindel 1.

ri

26de September.

Skjoldnæs\ N.V., Storm, Regn; 1 Enkelt Bekkasin fandtes

om Morgenen død ved Taarnets Fod,

Limnocryptes gcdlinida 1.

28de September.

Blaamnds Huk; V.N.V., Merssejlskuling , diset, Eegnbyger;

Kl. 2 Morgen faldt 1 Enkelt Bekkasin. Skjoldnæs ; ^. Y., frisk

Kuling, Regnbyger; 1 Hjejle og 1 Lærke faldt. Hammershus; V.,

Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; omtrent 20 Smaafugle -paa

Pvuderue, ingen faldne. Møen; V., Regn; 2 Smaafugle ved Fyret.

Gjedser; V., diset og Eegn; 1 Sangdrossel faldt.

9*
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Charadrius phwialis. Skjolduæs 1.

Limnocryptes galUnula. Blaavands Huk 1

Alauda arvensis. Skjoldnæs 1.

Turdus musicus, Gjedser 1.

29de September.

Læso Trindel ^^rsWh-, stille, overtrukket; 1 Sang-drosselfald't

Turdus musicus 1,

oOte September.

Kobbergrundene Fyrskib; 0. S. 0., laber Bramsejlskuliug,

overtrukket, Regnbyger; en Del Smaafugle flagrede omkring Lygten

i nogle Timer. Hesselø] S. 0., laber Kulings diset; nogle Drosler

og Eødstjerter kredsede om Fyret; 1 Enkelt Bekkasin og 1 Sang-

drossel faldt. SchulU^s Grund Fyrskib; S. S-Ø., Bramsejlskuling,

skyet; enkelte mindre Fugle sværmede om Fyret; en større og en

mindre Fugl fløj mod Lygten og faldt i Vandet. Kronborg-, S. 0-,

laber Kuling, overtrukket; Kl. ll^'4 Aften, den 29de, bleve nogle

r

Smaafugle sete red Fyrets Buder. Hammershus; S., Bramsejls-

kuling, overtrukket; 'adskillige Smaafugle om Fyret. Gjedser-, S.,

overtrukket, af og til Eegnbyger; 1 Eødkjælk faldt,

Limnocryptes gaUinida. Hesselø 1.

Turdus musicus, Hesselø 1.

Erithacus rubecuJa. Gjedser 1.

1ste Oktober.

Horns Ret) Fyrskib; 0, N. 0., skyet; omtrent 30 Smaafugle

kredsede om Fyret indtil Daggry; 9 faldt. Læsø Trindel Fyrskib;

0. S. 0., overtrukket; 1 Sangdrossel faldt. Hesselø; 0. S. 0., fri^'^'^

diset; 2 Sangdrosler faldt. Hjelm; S. 0., Bramsejlskuliug, over-

trukket; 3 Sangdrosler faldt. Dueodde Hotedfyr; S. S. 0., ^egn-

tykning ; 6 Stære faldt (ikte sendte). Dueodde Bifyr ; 1 Stær og

7 Drosler faldt (ikke sendte).

Alauda ai^-ensis. Horns Eev 1.

{Sturnus vulgaris. Dueodde Hovedfvr 6. Dueodde Bifyi' !)



133

(1889.)

Tiirdus musicus. Læsø Trindel 1. Hesselø 2. Hjelm 3

Saxkola oenayitlie. Horns Eev 1.

Riitkilla phoenimra. Horns Kev 2.

Erithacus rubecula. Horns Kev 2.

Fr'ingilla montifrlngilla. Horns Kev 2,

Emberiza schoen'idus. Horns Kev 1.

2den Oktober.

Vyl Fyrskib ; N. 0., overtrukket, Regn ; 5 Fugle faldt. fJorus

Rev Fyrskib; N. 0., overtrukket, Regn; 10 faldt. Bovbjerg;

N.N. 0., trerebet Merssejlskuling , Regntykning; 10 Fugle fandtes

døde om Morgenen. Nordre Røn; 'S.Ø., stiv Kuling med Regn;

nogle Drosler fløj om Fyret: 1 Pibeand faldt. Læsø Rende Fyr-

skib; 0. N. 0, enrebet Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Sortand faldt.

Anholts Knob Fyrskib; 0., torebet Merssejlskuling, Regntykning;

omtrent Kl. 4 Morgen faldt 1 Sangdrossel. Anholt; N. 0., klos-

rebet Merssejlskuling, Regntykning; 91 Sangdrosler faldt. Schultz'

s

Grund Fyrskib; 0. :N'. 0., rebet Merssejlskuling, overtrukket og

Regn; en Del Fugle om Fyret; 5 Sangdrosler faldt paa Dækket,

flere i Vandet. Bjehn; N. 0. , trerebet Merssejlskuling, Regntyk-

ning; 3 Sangdrosler faldt. Nordre Rose; S. 0., Regntykning; 4

Fugle faldt. Skjoldnæs; N., frisk Kuling, Regn; nogle faa Fugle

fløj mod Fyret i Nattens Løb; 2 fandtes døde om Morgenen.

Christiansø ; 0., Regn, Tykning ; omtrent 50 Fugle fandtes dræbte

ved Fyret; omkring paa Øen opsamledes omtrent 150: 70 Drosler,

30 Stære, 20 Lærker og 30 andre Smaafugle. Hammershus;

S.S. 0., laber Bramsejlskuling, diset, overtrukket, Regnbyger; fra

Midnat til KL 3 Morgen stort Træk af Fugle, mest Drosler og

Stære; omtrent 50 Drosler og Stære og en Del andre Fugle slog

sig ihjel ved at flyve mod Fyrets Ruder. Dueodde Hovedfyr; 0-,

Merssejlskuling, Regn og Taage; 4 Stære faldt (ikke sendte).

Dueodde Bifyr; 2 Drosler og 2 andre Smaafugle faldt (ikke

sendte). Moeu; S. V., Byger; 1 Drossel ved Fyret. Gjedser;^.^-,

diset og Regn; 2 Fugle faldt. Gjedser Rev Fyrskib; S. 0., Regn;
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4 Fugle faldt døde; eu Del andre Smaafugle faldt paa Dækket

men vare endnu ilive; de holdtes i Fangenskab til Dag.

Anas penelops. Nordre Røn 1. .

A7ias crecca. Haramerslius 1.

Oedemia iiigra, Læsø Eende 1,

Limnocriiptes gallimila. Bovbjeig 1. Skjoldiiæs 1.

ilauda arvensis. Christiausø 2; omtrent 20 faldne. Hammers-
r

hus 1.

Sturnus vulgaris. Bovbjerg 1. Christiansø 1; omtrent 30

faldt. Hammershus 1 ; adskillige faldt. (Dueodde Hovedfjr 4.)

Acrocephalus aqvalkus. Hammershus 1.

Fhyllopseustes mfns. Horns Rev 1.

Anthus arboreus. Christiansø 1.

Turdus iliacus. Horns Eev 1.

Turdus musicus. Vyl 2. Horns Eev 2. Bovbjerg 8. An-

holts Knob 1. Anholt 2; 91 faldt. Schultz's Grund 1; 5 faldt.

Hjelm 3. Nordre Eøse 3. Skjoldnæs 1. Christiansø 1; omtrent

110 faldt. Hammershus 1; adskillige faldt. Gjedser 1. Gjedser

Eev 2.

Turdus torqvatus. Horns Eev 1.

Saxicola oenanthe. Christiansø 2.

Ruticilla phoenkura. Horns Eev 1. Christiausø 2.

Erithacus rulecula. Yyl 2. Horns Eev 1. Nordre Eøse 1.

Christiansø 1. Hammershus 1. Gjedser 1. Gjedser Eev 2.

Musckaj>a atrkapilla. Christiansø 1. Hammershus 1.

Fringilla montifringllla. Vyl 1. Horns Eev 3.

3dje Oktober.

ÅnJwlts A'no6 Fyrskib; N. 0., Merssejlskuling, overtrukket,

og An-

holt; ^. 0., torebet Merssejlskuling, Eegutykning; 3 Troldænder,

70 Sangdrosler og 8 andre Fugle fløj mod Enderne og faldt

Hesselø; 0., frisk Kuling, Eegn; Drosler i større Tal, enkelte

Stære og andre Fugle kredsede om Fyret fru Midnat til Daggrj;
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5 Drosler faldt (ikke sendte). Schullzi^s Grund Fyrskib; østlig

Bramsejlskuliug , overtrukket , Hegn ; fiere SmaaTuglé om Fyret

;

2 Sangdrosler faldt. Hjelm; N. 0./ rebet Merssejlskuling, Regn-

tykning; 4 Fugle faldt. . Stetms] K N. 0.; mange Drosler kredsende

om Fyret. Refsnæs; N, 0., Byger; 4 Fugle faldt.næs] N, 0., Byger; 4 Fugle faldt. Æbelø; N. 0.,

Eegn; 3 Fugle faldt. Skjoldnæs \ N., fiisk Kuling, Eegn; mange

Fugle, mest Sangdrosler, fløj om Fyret hele Natten; 60 Sangdrosler

fandtes døde. Christiansø; 0., Tykning; 2 Fugle faldt Hammers^

hus; N. Ø.j enrebet Merssejlskuling, Taage og Kusk; om Aftenen,

den 2den, mellem Kl. 9 og 11 stort Træk af Fugle, mest Smaa-

fugle; men kun faa fløj mod Ruderne; 6 faldt. Møen; N. 0.,

Byger; 7 Smaafagle ved Fyret. Gjedser; K, Tykning og Regn;

13 Fugle faldt. Gjedser Rev Fyrskib; N.N. 0., Regn; 4 Fugle

omkom; nogle andre Fugle faldt ogsaa paa Dækket, men vare

uskadte og løslodes ved Daggry.

, Fuligula cristata, Anholt 1; 3 faldt.

Scolopax rusticula. Hammershus 1. .

Alauda arvensis. Anholts Knob 1. Anholt 1. Hjelm 1.

Refsnæs 2. Æbelø 1.

Sylvia hortensis. Hammershus 1. .
-

Åcrocephalus phragmitis, Gjedser 1. .

Fhyllopseustes trochilus. Christiansø 1.
1-

Antlius pratensis. Anholt 1.

Turdus musicus. Anholt 1; 70 faldt. Schultz's Grund 1;
V

2 faldt. Hjelm 3. Eefsnæs 2. Æbelø 1. Skjoldnæs 2; 60 faldt.

Hammershus 1. Gjedser 9. Gjedser Eev 3.

Ruticilla phoenkura. Anholt 1. Æbelø 1. Hammershus 1.

Gjedser 1.

Enthacus rubecida. Anholts Knob 1. Anholt 2. Christiansø 1.

Gjedser 2. Gjedser Rev 1.

Muscicapa atrkapilla. Anholt 1. Hammershus 2.

Fringilla montifringilla. Anholt 1.

Emheriza schoeniclus. Anholts Knob 1. Anholt 1.
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4cle Oktober.

Læsø Rende Fyrskib; S. S.V., Merssejlskuling, overtrukket;

1 Lærke og 1 Fuglekonge faldt. Romso; S., stiv Kuling, diset;

1 Sangdrossel faldt Kl. 4 Morgen. Gjedser Rev Fyrskib ; S.^ flov

Kuling, klart; 1 Eødkjælk faldt.

Alaiida arvensis, Læsø Eende 1.

ReguliLs cristatus, Læsø Kende 1.

Turdus muslcus. Eomsø 1.

Erithacus rubecula. Gjedser Eev 1.

6te Oktober.
_ ^ -

Bovbjerg; S. 0., Eegntykning; flere Drosler ved Fyrets Kuder,

Moen; S. 0., Tykning; 2 Drosler ved Fyret.

7de Oktober.

Bovbjerg-, S. 0., trerebet Merssejlskiiliug, Eegntykning; 1

Lærke og 1 Sangdrossel fandtes døde nedenfor Taarnet. Hammers^

hus-, V. S.V., laber Bramsejlskuling, skyet, undertiden Taage; flere

Smaafugle, deriblandt Lærke og Fuglekonge, paa Enderne, ingen

faldne; eu Ugle blev set. Gjedser Rev Fyrskib; S., flov Kuling,
r

diset; 1 Fuglekonge faldt.

Alauda arvensis. Bovbjerg 1.

Regulus crlstatus. Gjedser Eev 1.

Turdus musicus. Bovbjerg 1.

8de Oktober.

Hjelm; S.V., trerebet Merssejlskuling , Regnbyger; 1 Saug

drossel faldt.

Turdus musicus 1.

Ilte Oktober.

Hammershus; V. S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket

Regn; 4 Fuglekonger og 1 Drossel paa Ruderne, ingen faldne.

12te Oktober.

Hammershus; 0. S. 0., Bramsejlskuling, overtiiikket, diset;
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20 Fuglekonger paa Kilderne, 1 dræbt.. Gjedser Rev Fyrskib;

S. 0., flov Kuling ; 1 Fuglekonge faldt.

Regulus cristatus. Hammerslius 1. Gjedser Rev 1.

f

14de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; N. N. V., Regnbyger; 1 Lærke og 1

Gjerdesmutte faldt. Læsø Trindei Fyrskib; S.S.Ø., Regnbyger;

4 Fugle faldt. Læsø Rende Fyrskib; S. 0., Bramsejlskuling,

overtrukket; 3 Sangdrosler faldt. Hesselo; N.Ø., haard Kuling,

regndiset; 2 faldt.

Ålauda arvensis. Horns Rev 1.

Troglodi/tes parvulus. Horns Rev 1.

rurdus muslcns. Læsø Trindel 1; 3 faldt. Læsø Rende 3.

Hesselø 1.

Erithacus ruhecula. Læsø Trindel 1. Hesselø 1.

^

15de Oktober.

Skagen; omdrejende Vinde fra N. 0. og S. til N.V.; mange

•Smaafuglc ved Fyret; ingen faldt. Nordre Røn; N. 0., torebet

Merssejlskuling , Regn; mange mindre Fugle omkring Fyret først

paa Aftenen; Kl. 9 Aften skiftede Vinden til S.V., Vejret klarede

op, og Fuglene forsvandt. Hesselø; S.V., frisk, diset; omtrent

100 -Rødkjælke og enkelte Finker flagrede mod Ruderne fra Kl. 7

til 10 Aften; 1 Rødkjælk og 1 Bogfinke faldt. Schultz's Grund

Fyrskib; S. 0., laber Kuling, overtrukket; flere Smaafugle om Fyret;

nogle faldt i Vandet, 1 Rødkjælk paa Dækket. Hjelm; N.V., klos-

rebet Merssejlsknling, Regntykning; 2 Fugle faldt.

Alauda arvensis. Hjelm 1.

Erithacus ruhecula. Hesselø 1. Schultz's Grund 1. Hjelm 1.

Fringilla coelebs. Hesselø 1.
iV

16de Oktober.

Møen; N., klart; 1 lille Fugl ved Fyret

17de Oktober.

Schultz's Grund Fyrskib; S. S. 0., laber Bramsejlsknling, klar

Luft; 1 Bjergirisk faldt; om Morgenen var der flere Smaafugle i
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Kigniugen. Æbelø; O. S. D., 1 Stær og 1 Rodkjælk ved Fjret,

igjen bortfløj ue.

Cannahina flavirostris, Schultz's Grund 1.

18de Oktober,

Blaavånds Huk; 0., Merssejlsknling, Kegntykniiig; fra Kl 10

Aften den 17de til KL 3 Morgen deu 18de sværmede mange

Fugle om Fvret; over 100 Stære flagrede mod Enderne; 7 Fugle

faldt. Horns Rev Fyrskib; S. 0., overtrukket, lidt Eegn; mange

Fugle fløj om Fyretj men forsvandt, da Maanen kom op; 25 Stære

og 108 Drosler faldt paa Dækket, en stor Del faldt overbord. Sot'-

bjerg; østlig Yind, overtrukket og diset; omtrent 10 Stære og 2

Drosler flagrede hele ]^atten mod Fyrets Ender, Hanstholm nye

elektriske Blinkfyr, for Tiden det stærkeste paa Jorden, ,lyste

første Gang Natten til den 17de Oktober. Fyret er 209 Fod

over Havet; Lysskjæret skal man nudertiden kunne se fra den

norske Kyst paa den anden Side Skagerrak. Deii første Nat var

Vejret sigtbart; man saa intet mærkeligt af Fugle. Katten til

den 18de derimod var det regntykt. Den Nat kom der en utrolig

Mængde Fugle til Fyret, mest Drosler, ogsaa Stære, Lærker, enkelte

Eødkjælke og nogle Skovsnepper; de sad paa Fyrets Kuder og

Taarnets Omgang saa tæt, at man med Hænderne næsten kunde

skrabe dem sammen i Bunker; mange kom til Skade og opsamledes

af Folk omkring Taarnet, saarede eller døde; en Kat havde bragt

15 Fugle sammen til sine Killinger. Af de mange Fugle, der

faldt, saa jeg selv, et Par Dage efter, ^knn omtrent 10 dræbte

Vindrosler og desuden to , der holdtes i Fangenskab saarede.

Kohhergrundens Yjislib- 0. N. 0, Merssejlskuling , overtrukket,

Eegn; 6 Drosler og 3 andre Fugle faldt paa Dækket. HesseJo;
»

0., frisk Kuling, diset; fra Kl. 71/2 til 10 Aften sværmede Aer«
* - -

hundrede Stære, et større Tal Eødkjælke, enkelte Fuglekonger og

nogle andre Fugle omkring Fyret; 27 faldt. Schultz's Grund

Fyrskib; østlig Merssejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle om

I'jret. Sprogø; 0. S. 0., Bramsejlskuling; 5 Fugle faldt. Skjold-
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næs] 0., friske Kuli ngj Eegn; i Løbet af Xatten kom mango Fugle

til Fyret, flest Stære; 8 Fugle fandtes døde.

Scolopax rusticula. Blaavands Huk 1. (Hanstholm fiere.)
F

Hesselø 1; 5 faldt Sprogø 1. Skjoldnæs 1.

Alatida arvensis. Blaavands Huk 1, Hesselø. 1.

Siurnus vulgaris. Blaavands Huk 1. Horns Kev 4; 25 faldt.

Hesselø 2; 16 faldt. Sprogø 1. Skjoldnæs 2.
L

W

Regidus cristatus, Sprogø 1.

Turdus iUacus. Blaavands Huk 1. Horns Kev 1; 108 Yin-

drosler og Sangdrosler faldt. Hanstholm adskillige. Skjoldnæs 1.

Turdus viusicus. Blaavands Huk 1. Horns Rev 3; mange

faldt. Kobbergruuden 1; 6 faldt. Sprogø 1. Skjoldnæs 2.

Erithacus rubecula, Blaavands Huk 2. Kobbergrunden 1'.

Hesselø 4; 5 faldt, Sprogø 1. .Skjoldnæs 1,

Fringllla montifringilla. KobBergriuiden 1. Skjoldnæs 1.

Emberiza scltoeniclus. KobberSTunden 1.

19de Oktober.

Horns Rev Fjrskib; S. 0., skyet; 2 Drosler faldt. Læsø

Trindel Fyrskib; 0. S. 0., Eegu; 2 Sangdrosler faldt. Læso

Rende Fyrskib; 0. S. 0., Bramsejlskuliug, Eegubyger; mange Fugle

om Fyret; 2 Sangdrosler faldt paa Dækket, flere i Vandet. Hesselø;
ri

0. S. 0., frisk Kuling, -overtrukket; 1 Blishone, 1 Enkelt Bekkasin

og 1 Tandstær faldt. Schultz's Grund Fyrskib; østlig Bramsejls-

kuling, overtrukket; flere Smaafuglo om Fyret. Hammershus;

O.S. 0., Brarasejlskuling, sigtbart; 1 Enkelt Bekkasin iløj mod

Fyrets Euder og faldt Kl. 3 Morgen; ingen andre Fugle bleve sete.

Ojedser; S. 0., diset og overtrukket; 1 Stær faldt. Gjedser Rev

Fyrskib; S.Ø., flov Kuling, overtrukket; 1 Fuglekonge faldt.
P

FuUca atra. Hesselø 1.

LimnocvTfpics galUnula. Hesselø 1. Hammershus 1.

Stumus viilgaris, Gjedser 1.

Regulus cristatus, Gjedser" Kev 1.

Cinclus aqvatmis, Hesselø 1.
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Turdiis muskus. Horns Rev 1. Læsø Trindel 2. Læsø

Rende 2.

Turdus merula. Horns Eev 1

20de Oktoter.

Blaavands Huk; 0., Merssejlskuling, Eegntykning; 6 Drosler

faldt mellem KL 6 og 9 Aften den 19de (ikke modtagne). Hansl-

holm. Den 18de Oktober telegraferede Fyrmester Heering til

Zoologisk Mnseum om den store Mængde Fugle, der havde været

ved Fyret; om Aftenen samme Dag rejste jeg fra Kjøbenhavn og

kom til Hanstbolm om Aftenen den 19de henad KL 7, omtrent to

Timer efter Solnedgang. Jeg blev ved Fyret i to Nætter^). Der

skete i den Tid ikke noget særlig usædvanligt; mange Fugle kom

til Fyret, men kun faa i Forhold til hvad der kom Natten til den

ISde, der var en af de ulykkelige Nætter for Trækfuglene over

det meste af Landet; heller ikke Natten til den 19de var der sket

noget videre mærkeligt. — Den første Del af Natten til den 20de

var det mørkt Vejr, men dog sigtbart; Himlen var helt overtrukken

med drivende Skyer; af og til faldt lidt Regn; Vinden blæste en

Merssejlsknling fra S. 0. Fra selve Hanstholm Fyr straalede 18

Lyskegler i en bred Bue ud over Vesterhavet og Skagerrak

;

Straalerne gled hen over Klitterne paa Kysten og tabte sig ude

over Havet; fem Mil borte mod Syd glimtede Lodbjerg Fyr; Lys

skinnede desuden i Vinduerne i den lille Hansted By tæt Nord

for Fyret; ellers var alting sort. IJd paa Natten blev det efter-

haanden klart, og Stjernerne kom frem. Hen mod Morgen var det

igjen overtrukket. Fra KL 7 Aften til KL 10 blev jeg paa Taamets

Omgang; igjen om Morgenen fra KL 4 til Daggry var jeg den

L

meste Tid tilstede nedenfor Taarnet. — Allerede Kl. 7 sværmede

mange Fugle omkring Fjret, Sangdrosler og Vindrosler, vel sagtens

komne fra Norge tværa over Skagerrak; de fløj rundt i nogen Af-

stand; naar Lyset faldt paa dem, saa de ud, som om de vare

glødende; ellers vare de usynlige, men kjendelige paa deres

) For Gjæstfirihed maa jeg takke Hr. Fyrmester Chr. Heering
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Stemmer, deres sædvanlige Flyveskrig, Sangdroslen paa sit korte

tsip, Vindroslen paa sit laugtrutiio tsi; undertiden kom enkelte

nær lien til Fyrets Ruder, men veg igjen tilbage, ligesom mod-
r

stræbende. En mindre Flok Ænder fløj tavse forbi i kort Afstand

mod S. Kl. 7,25: en Stær, kommende fra K, fløj mod Enderne,

meu tog ingen Skade og fløj snart bort igjen, tavs. Stadig Sang-

drosler og Yindrosler flyvende rundt om Fyret. Kl. 7,27: en Stær

kom flyvende mod Eudorne fra N. og arbejdede i nogen Tid vold-

somt for at komme ind i Lyset; den flagrede op og ned, kradsede

med Kløer og Næb og brød sig næsten ikke om, at man rørte ved

den; saa blev den mat og sad stille, gispende, med aabent Næb,

og stirrede gjennem Enderne ind paa de pragtfulde Lindser, der

glimrede i Eegnbuens Farver, mens de langsomt drejedes rundt;

den begyndte igjen at flagre, men kom tilfældig op i Mørket over

Fyrets Tag og fløj bort; den havde stadig været tavs. Kl. 7,33:

nogle Stokænder (Anas boscas), der kom fra N., fløj i kort Tid

skræppende om Fyret i Afstand. Kl. 7,40 hørtes en Lærke, kun

Flyveskriget. Kl. 7,45: en Skovsneppe kom fra N. styrende lige

mod Fyret; tæt ved Fyret bøjede den til Siden og fløj videre.

Tiden mellem Kl. 8 og 9 kom enkelte Lærker; de nærmede sig

tavse og stod stille i Luften foran Lyset, men fløj snart igjen.

Sangdrosler og Vindrosler kom jevnlig, dog tildels med lange Mel-

lemrum; det var sikkert ikke de samme, der stadig bleve paa Stedet,

men nye Gjæster, der kom. Kl. 10, da det var blevet klart Vejr,

havde i lang Tid ingen Fugl været at se eller at høre. Mellem

Kl. 4 og 5,30 om Morgenen kom af og til nogle Sangdrosler;

enkelte fløj mod Enderne. En Lærke hørtes halvt syngende:

Ænder, hvis Stemme jeg ikke kj endte , maaske Sortænder, hørtes

ogsaa i Luften. I Tusmørket ved Daggry mærkede man ikke

noget til Fugle ; omtivent Kl. 6,45 stod Solen op. — Dagen den

20de Oktober brugte jeg til at gaa omkring i Fyrets nærmeste

Omegn for at se (med Kikkert) og høre paa Fugleue. Hele Dagen

var det Graavejr. En Sangdrossel og en Stær opholdt sig ved

Fyret om Morgenen; en Eødkjælk hoppede stadig omkring paa et

I
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Stengjerde tæt ved; en Enkelt Bekkasin fandtes paa Marken i

Nærheden, saaret og ude af Stand til at flyve; en Vindrossel hørtes

i Klitterne, hvorhen den maaske var lokket af Klitpilenes gule

Bær; en Snespurv løb paa Stranden; ellers var der ikke noget,
I

h

der kunde minde om den Tilstrømning af Trækfugle, der havde

været om Xatten. Adskillige Lærker fløj vel omkring paa Markerne;

men det samme var vist at se alle andre Steder i Landet. Et

Par Toplærker {Ahatda cristafa), Husspurve og Skovspurve (Passer

domesticus, R rnontamis) , to Irisker {Cannahina linota) og en

syngende Boralærke {Emberiza yniliaria) fævåeåQS ved Fyret og i

og ved Hansted By; de hørte vist alle hjemme paa Stedet. Nogle

Krager {Co7-vus comix) gik paa Stranden og eftersaa, hvad der

var skyllet op; Engpibere gik ved Bredderne af Hansted Aa, hvor

den bui^tede siff ud mellem Klitterne; ved Moserne inde i Landsig

holdt Viberne til; nogle faa Svartbager {Larus marinus) og ad-

skillige Havmaager {Larus argeniatus) fløj spejdende frem og til-

bage langs Kysten; store Flokke Sortænder og Havlitter laa ude i

T

Stranden, dykkende og hvilende, vuggede af Bølgerne; en Kødstrubet

liom XColymhus septentrionaUs) dykkede tæt ved Land lige udenfor

Brændingen; fem Sangsvaner {Cygnus musiciis) fløj langs Stranden

mod Syd; vistnok ingen af de nævnte Fugle, undtagen raaaske

Sortænderne, havde været ved Fyret om batten. Skagen-, 0., stiv

. Kuling, Eegntykning ; flere Drosler ved Fyret, ingen faldt. Hirts-

holm; 0. S. 0., MerssejlskuHng, Regn; en stor Del Smaafugle

kredsede om Fyret liele Natten; 2 Vindrosler og 1 Kvæker faldt.

Schullz's Grund Yyvsliib; 0. S. 0., MerssejlskuHng, overtrukket;

flere Smaafugle ved Fyret. Æbelø; S. 0., Regn; nogle Fugle,

Stær, Drossel, Rødkjælk, Fuglekonge, ved Fyret, igjen bortfløjne.

Gjedser; S. 0., diset og Rusk; 11 Smaafugle faldt. Gjedser

Fyrskib ; S. 0., flov Kuling, Regn ; en »længde Smaafugle sværuiede

om Fyret hele Natten, en stor Del faldt i Vandet, 20 paa Dækket.

{Anas boscas. Hanstholm, nogle hørte.)

Lmnocryptes gallinula. Hanstholm 1.

{Scolopax rusticula. Hanstholm, 1 set.)

Rev
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I ^^

Alauda arvensis. (Hanstholm, flere sete.) Gjedser 3.

Sturnus vulgaris. (Hanstholm, flere sete.) Gjedser 1. Gjedser

Kev 1. ,
•

Reguhis cristatus. Gjedser 5. Gjedser Rev 14.

Turdus iliacus. (Hanstholm, mange sete.) Hirtsholm 2.

Gjedser Eev 1.

{Turdus miisicus. Hanstholm, mange sete.)

Erithacus rulecida, Gjedser 2. Gjedser Rev 3.

Fringilla montifringilla. Hirtsholm 1.

Emberiza schoeniclus. Gjedser Rev 1.

j

L

21de Oktober.

Blaamnds Huk; 0., Bramsejlsknling, diset; fra Midnat indtil

Kl. 3 Morgen fløj en Del Lærker om Fyret; 27 'faldt. Horns Rev

Fyrskib; 0., overtrukket, Kegn; 21 Fugle faldt. Hanstholm. Om

Aftenen, den 20de, og først paa Natten var det overtrukket, men

sigtbart Vejr; senere klarede det noget op; mod Morgen var det

igjen overtrukket; Vinden 0., Bramsejlskuling. Fra Solnedgang

omtrent Kl. 4,45 indtil Kl. 10,15 var jeg stadig ved Fyret, først

nedenfor Taarnet, senere paa Taarnets Vægtergang (dog var der

en Afbrydelse fra Kl. 7,15 til 7,45); om Morgenen fra Kl. 5,30 til

Daggry var jeg igjen stadig ved Taarnet. - I Tusmørket efter

Solnedgang hørtes flere flyvende Lærker, og Kl. 5,25 fløj to tæt

forbi Fyret i lige Ketuing mod S., tilsyneladende uden at bryde

sig om Lyset; ellers blev ingen Fugl hørt eller set førend Kl. 6,50,

da en Vindrossel hørtes. Kl. 6,53: Stokænder hortes. 6,55: Vin-

drossel hørt. 7,45: to Stære flagrede paa Ruderne; kort efter

kom en tredje ; de to første lod sig kun vanskelig jage bort
,

den

tredje fløj snart. 7,57: Vindrossel hørt, kort efter ogsaa Sang-

drossel. 8,6: Eyler hørte, den sædvanlige let kjendelige Stemme:

ryryry . . .
.

; Vindrossel hørt. 8,11 : to Vindrosler tæt ved Enderne.

8,17 : Sangdrossel hørt. 8,20: Ryler hørte; en Stær satte sig paa

Fyrets Tag, men fløj igjen. 8,25 : flere Vindrosler og Sangdrosler.

"

8,30-8,40: stadig nogle faa Vindrosler og Sangdrosler. 8,41: en
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Stær fløj mod Eudciae, kom op over Lyset og floj bort. 8,43;

A^indrosler i større Mængde; Byler horte, 8;55: stadig adskillige

Vindrosler og nogle Sangdrosler; en Stær paa Enderne, fløj snart;

Evler liorte. 9: Eyler hørte. 9,3: en Stær mod Taarnets Tag^

fløj. 9,6: en Yindrossel mod Enderne, fløj strax. 9,8: Ejler

herte. 9,17: stadig adskillige af de to Arter Drossel. 9,20:

Stokand hørt. 9.25: Eyler. 9,35; en Stær paa Enderne, fløj

igjeu. 9,46: Eyle; stadig Drosler, flest Yindrosler- 10,8: en

Eødkjælk paa Fyrets nordlige Side tæt foran Lyset, ligesom

hoppende op og ned i Luften; den floj igjen. 10,15; stadig Drosler.

Om Morgenen KL 5,30 blev en enkelt Drossel set i Straalerne fra

Tyret; noget senere hørtes Yindrossel; ellers intet. En Munk, S,

og en Eødkjælk vare i Nattens Lob fangede ved Fyret, begge

vist uskadte. — Af de Fugle, der den Xat kom til Fyret, vare

aabenbart Stokænderne og Eylerne de, der mindst lod sig paa-

virke af Lyset; de fløj hurtig forbi. De andre standSede, men de

fleste vistnok kun for en kort Tid; naar der temmelig stadig var

Drosler, var det vist, fordi der stadig kom nye i Stedet for dem,

der fløj bort. Stærene lod sig mere end andre forvirre af Lyset;

det er ogsaa dem , der ere mindst vante til at færdes i Dæmring

eller Nat. Bjelm] Ø.S.Ø., rebet Merssejlskuling , Eegubyger;

mange Fugle sværmede om Fyret, 4 Eødkjælke faldt. Gjedser

Rev Fyrskib; 0. S-Ø., flov Kuling, overtrukket; 6 Smaafugle faldt.

{Anas loscas, Hanstholm, nogle hørte.)

{Tringa alpina. Hanstholm, ofte hørte.)

Alaiida arvensis. Blaavands Hnk 3; 27 faldt. Horns Eev 16.

1^

Sturnus vulgaris. Hanstholm, fiere sete.

Troglodytes parvulus. Gjedser Eev 1.

Sylvia atricapilla. Hanstholm 1.

Regulus cristatus. Gjedser Eev 2.

Turdus iliacus. Horns Eev 1. (Hanstholm, mange sete.)

TuixJus muslcus. Horns Eev 1. (Hanstholm, mange sete.)

Erithacus ruhecida. Horns Eev 3. Hanstholm L Hj^^^^ ^'

Gjedser Eev 3.
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22de Oktober.

Blaatands Huk: N. 0., Merssejlskuling, Eegn; fra Kl. 3 til 5

Morgen fløj nogle Lærker om Fyret; 2 faldt. Hesselø] O., stiv

Kulingj overtrukket; 1 Stokand faldt (ikke indsendt). Hjelm: 0.,

Storm, Eegnbyger; 5 Fugle faldt. Gjedser; 0., overtrukket og

Eegn; 1 Lærke faldt.

Ålauda arvmsis. Blaavp,nds Huk 2. Gjedser 1.
J

Sturnus vulgaris. Hjelm 3,
r

Ei^ithacus rxibecula. Hjelm 2.

23de Oktober.

Hjelm] 0., Storm, Eegnbyger; 4 Drosler faldt. Helholm;

N.Ø., Kuling 7, Luft 4; 1 Fuglekonge faldt.

Regulus crlstatus. Helbolm 1.

Turdus musiciis. Hjelm 3.

Turdus merula. Hjelm 1.

24de Oktober.

Horns Rev Fyrstib; 0., Storm, overtrukket, Eegu; kun faa

Pugle Lleve sete; 2 Sangdrosler faldt. Hesselo; 0. N". 0., stiv-

Kuling, overtrukket; 2 Yindrosler faldt; omtrent 20 Ænder kredsede

om Fyret Kl. 8 Aften. Schultz's Grund Fyrskib ; østlig torebet

Merssejlskuling, overtrukket, Regn; 1 Vindrossel faldt. Hjelm;

0., klosrebet Merssejlskuiing, Kegntykning; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Hjelm 1.

Turdus iliacus. Hesselø 1; 2 faldt. Schultz's Grund 1.

Turdiis musicus. Horns Eev 2.

25de Oktober.

Læsø flewde Fyrskib; 0., Bramsejlskuling,' overtrukket; 1

Fuglekonge faldt. Hjelm; 0., Merssejlskuiing, overtrukket; 1

Gjerdesmutte faldt. Gjedser Rer Fyrskib; 0., flov Kuling, over-

trukket; 1 Fuglekonge faldt.

Troglodytes parvidus. Hjelm 1.

Regulus cristatus. Læsø Rende 1. Gjedser Eev 1.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1890.
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26de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; 0., skvet; 6 Fn-le faldt. Skagen; 0,

jevu Kuling, overtrukket
; enkelte Stære og Solsorter opholt sig ved

Fyret; henad Morgen kom en stor Mængde Fuglekonger. Læsø

Rende Fyrskib; N. 0., laber Kuling, skyet; 1 Eødkjælk faldt.

Hesselø; 0., flov Kuling, overtrukket; i Løbet af Katten kom en

Større Mængde Stære, Fuglekonger,. Eødkjælke og Finker/ flere

Ænder, Spetter og andre Fugle; U faldt. Hjelm-, 0., Bramsejls-

kuling overtrukket; mange Fugle om Fyret; 7 faldt.

A7ias boscas. Hesselø 1 ; 2 faldt,

Plciis major. Hesselø 2.

Corvus monedtila, Horas Rev 1.

Alauda arveiisis. Horns Eev 2.

Stiirnus vidgaris. Horns Rev 1. Hjelm 1.

Certhia familiaris. Hesselø 1, Hjelm 2.

Regidiis cristatiLs. Horns Rev 1. Hesselø 5.. Hjelm 1.

MotaciUa alba. Hesselø 1.

Turdus iliacus. Horns Rev 1.

Erithacus ruhecula. Læsø Rende 1. Hesselø 2. Hjelm 2.

Frhigilla montifringilla. Hesselø 1.

Emheriza nivalis. Hjelm 1.

29de Oktober.

Horns Rev Fyrskib; S.S.Ø., overtrukket, Kegn; en stor M
Fugle faldt udenbords, 16 paa Dækket. Læsø' Rende Fyrskib;

S.V., laber Kuling, Regnbyger; 1 Solsort faldt.

Bygevejr, tyt Luft; 3 Fugle faldt.

Procellaria pdagica. Horns Eev 1.

Limnocryptes gallimda. Eefsnæs L
Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Sturnus vulgaris. Horns Rev 5.

Regiaus cristatus. Horns Rev 3. Refsnæs 1.

Turdus pilaris. Horns Rev 8.

Turdus merula. Læsø Rende 1.

Refsnæs
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Erithaciis riibecula. Horns Rev 2. Refsuæs 1

Emheriza nivalis. Horns Eev 1.

30te Okto"ber,

Horns Ret Fyrskib; S. S. V,, skyet; 1 Lærke faldt. Læso

fiende Fyrskib; V. S.V., laber Bramsejlskuling; 1 Fuglekonge faldt.

Æbelø] S. S.V., Taage; 2 Fuglekonger og 1 Rødkjælk ved Fyret,

igjen bortfløjne.
4

Alauda arvensis. Horns Rev 1.
I

Reguhts cristatus. Læsø Rende 1.

31te Oktober.

Æhelo] S. S. 0., diset; 1 Fuglekonge ved Fyret.
ri

Iste November.

Hjelm] S., Bramsejlskuling, Regntykning; 1 Rødkjælk faldt.

Æbelø; S. S. 0., Taage; 1 Rødkjælk ved Fyret

Erithaciis rubecula. Hjelm 1.

6te November.

Thuno] S. 0. , Merssejlskuling, overtrukket, Regnbyger; 1

Lærke faldt.

' Alauda arvensis 1.

21de November.

Lappegrunden^ Fyrskib; N. V., laber Kuling, skyet, men sigt-

tot; Kl. 2V2 Morgen tørnede en Havlit mod Fyrlygten og faldt.

Pagonessa glacialis 1.

22de November.

Vyl Fyrskib ; V. S. V. , Dis ; en Stormsvale fløj mod Fyret

og faldt.
tf

Procellaria pelagica 1.

24de November.

Æbelø
^, S.V., Taage; 1 Ryle faldt. Gjedser Rev Fyrskib;

flov Kuling, overtrukket; 1 Sjagger faldt.

Tringa alpina, Æbelø 1.

Turdus pilaris. Gjedser Rev 1.

10
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2?>de December.

Skagens Rev Fyrskib; S. S. 0., Bramsejlskuliiig, Tykning;

Kl. 5 Morgen fløj en Maage mod Eigningeu og faldt paa Dækket^

meu havde ingen Skade taget og løslodes. Læso Rende Fyrskib;

s. s. 0., laber Kuling, diset; 1 Sjagger faldt. Refsnæs; Ø.S.Ø,

tyk Luft; 1 Havlit faldt.

Pagonessa glacialis. Eefsnæs 1.

Turdus pilaris. Læso Kende 1.

29de December.

fforns Rev Fyrskib; S. 0., overtrukket; omtrent 10 Drosler

kredsede en Tid om Fyret; 1 faldt.
'

Turdus pllaris 1.

31te December. .

Horns Rev Fyrskib; V., skyet; 1 Sjagger faldt; 8 kredsede

om Fyret og fløj mod S. i Dagningen.

Turdus pilai^ls 1.

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.

Horns Rev Fjrskib. Ilte Marts; N.V., skyet; forskjellige

Smaafugle fløj forbi Skibet fra S. V. til 0. 19de Marts; S. 0-,

overtrukket; eu Del Smaafugle fløj enkeltvis fra S.Y. til 0. 20de

Marts; S., Taage og overtrukket; store Flokke af Stære, Solsorter

og andre Smaafugle. 24de Marts; V., Regn og Taage; store

ri

Flokke Viber, Stære, Solsorter. 14de April; N. N. 0., overtrukket;

en Flok Krager fløj fra S. ;Qod Jf. 0. 20de April; V.S.V., over-

trukket; en Svale fløj en Tid om Skibet og derefter mod 0. IS^e

Juni; N.KV., skyet; enkelte Terner omkring Skibet fra 8 Fm.

til 1 Em. 29de Juni; N.V., skyet; af og til Terner omkring

Skibet. 1 Juli bleve Terner og Maager undertiden sete i Skitets

Nærhed. — 6te September; N. 0., skyet; 3 Gjæs fløj fra ^- ^i'

S. S. 0. 8de September; en „Høg" og omtrent 10 Lærker U
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omlvriiig Skibet og forsvandt i S. S. 0, 27de Septemper; V., over-

trukket; en Flok Regnspover paa 15 til 20 fløj forbi mod 0.

29de September; K "N". 0., skyet; en Del forskjellige Smaafngle
m

trak fra N. til S. 8de Oktober; V. S.V., Eegnbyger; omtrent 10

Lærker fløj om Skibet og derefter mod V. Ilte Oktober; S.,

Regn; eu Krage og en Eavn satte sig paa Skibet mod Aften; de

fløj bort mod N. 0. 10de November; 0. S. 0., overtiukket; 6

Drosler fløj fra 0. mod S. — S.Severinsen.

Bovbjerg, 10de Februar; S. 0., skyet, diset; en Flok Svaner

trak mod N. IGde Februar; S., overtrukket, diset; 10 Svaner

trak fra S. 0. mod N. V. 21de April; S.V., ilerssejlskuling, skyet

og stærkt diset; to Flokke Vildgjæs, den ene paa 22, den anden

paa 23, trak fra S. mod N. kort før Solopgang. — 22de Sep-
w

tember; N. V., skyet, byget; to Flokke Vildgjæs trak fra N. til S.

20de Oktober; 0. S. 0., Merssejlskuling, overtrukket, diset; en Flok

Vildgjæs trak mod S. odje December; flere Flokke Svaner fløj fra

S. mod N. — E. Kasmussen-

Thyborøn Kanalens Fyrskib. Maager opholde sig ved
r

Kanalen hele Aaret rundt. Om Vinteren findes der Svaner, Vild-

gjæs og Ænder i stor Mængde. I Juni og Juli ruge Tenier i

ilæugde paa Landene ved Kanalen. — J.Nielsen.

Hirtshals. Ilte Marts; en Vibe, nogle Krager og, Raager

trækkende. 10de April; en Stork set; eu Flok Svaner trak mod

N. — E. T.B.Jensen.

Skagen. Ingen . Strand- eller Søfugle ruge i Nærheden af

Fyret. Men med uroligt Vejr kommer en Mængde forskjellige

Maager og Terner ind til Land; de sætte sig i store Skarer enten

paa Forstranden eller ved de Smaasøer, der hurtig danne sig paa
F

Heden, naar det regner nogen Tid. — 31. G. Poulsen.

Skagens Hev Fyrskib. 2den Januar; sydlig Bramsejlskuling,

overtrukket; flere store Flokke Ænder kom trækkende fra N.V. og

tløj S. efter. 3dje Marts; 0. til N., torebet Merssejlskuling, Sne-

byger; store Flokke Fugle trak N. efter hen over Isen. 25de

^arts; S.V., laber Bramsejlskuling, Kegu og Taage; flere Viber
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kom fra N. 0. og floj ind moJ Land. 6te Maj; fire Svaler og

store Flokke af Krager trak O. efter; 1 Alk blev set. — 1ste

Oktober; 0. S. 0., Bramsejlskiiling , skyet; to Flokke Drosler, hver

omtrent paa 50, fløj mod S. O. 2den og odjo Oktober; en lille

Fugl (efter Beskrivelsen snarest en Bynkefugl) opholdt sig paa

Skibet begge Dage. 14de Oktober; N. N. 0., torebet Merssejls-

kuling, Regn; flere Stære og andre Smaafugle Ivom til Skibet; men

fløj igjen efter at have udhvilet. 16de Oktober; S. S.V., laber Kuling,

diset; store Flokke Krager kom trækkende fra N. 0. ind efter

Landet. 29de Oktober; V. N.V., laber Kuling, taaget; flere større

Flokke Ederfugle kom fra N. og fløj S. S. V. efter. 1ste November;

S. S. 0., Bramsejlskiiling, regntykt; større Flokke Ederfugle flyvende

S. S.V. 8de November; V. N.Y., rebet Merssejlskuliug, skyet;

flere større Flokke Ederfugle og andre Ænder fløj mod S. S. 0.
b*^ "&

Ilte November; S. T., laber Kuling, overtrukket; flere mindre

Flokke Ænder, hver omtrent paa 20 til 30, kom fra N. og fløj

mod S. 17de November; Y., laber Kuling, skyet; Kl. 3 Em. kom

en Bogfinke S flyvende til Skibet; om Aftenen fandtes den død

paa Dækket (indsendt til Zool. Museum). — J. G. Steinmann.

Nordre Ron. 20de Marts; 0.; efter et Par Timers Sne ved

Middagstid viste sig omtrent 100 Bogfinker, Hanner, der ved Aften

søgte Ly ved Bygningerne; den næste Dag var der ikke mange;

omXatten var det omspillende Yinde fra S.V. over 0. til N., Byger.

29de og 30te April fløj mindre Flokke ^'ildgjæs fra S. V. mod N. 0.

A. Kruse.

Læso Rende Fyrskib. 2den Januar; S., laber, overtrukket;

en meget stor Flok Ænder fløj S. S.V. efter. 12te Jannar; &,

Bramsejlskuling, overtrukket; større Flokke Sort- og Flojelsæuder

trak mod S. 10de Februar; N. 0., Bramsejlskiiling, Sne, 6° Kulde;

store Flokke Ænder fløj i forskjellige Retninger, tilsyneladende

meget urolige. 12te Februar; N. 0., Bramsejlskuling, skyet, 7

Kulde ; Kl. 10 Fm. fløj 7 Svaner mod N. ; Kl. 4V2 Em. 9 Svaner

mod N, 13de Februar; S.V., Bramsejlskuling, skyet, Farvandet

opfyldt med Drivis; eu stor Flok Svaner fløj N. 0. efter. (^''^
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Iste til 28de ilarts var Fyrskibet inddraget for Is.) 29de Marts;

N., laber Kuling, styet; en stor Flok Svaner fløj mod N. 0. 31te

Marts; sydlig laber Kuling, skyet; flere store Flokke Gjæs og

Svaner trak mod X. 0. 29de April; S.Ø, Bramsejlskuling, klart;

mange smaa Fugle fløj-Ø. efter. 5te Maj.; 0., laber Kuling, skyet;

-om Morgenen bleve to Terner sete, de første iaar. I Maj og Juni

kom meget faa Fugle i Nærheden af Skibet, kun af og til enkelte

Maager eller Terner. I Slutningen af Juni kom en Del Maagcr

og Terner; Ternerne fiskede smaa Sild. Sidst i August opholdt

sig fra 200 til 300 Maager om Skibet hver Aften ved Solned-

gang fløj de mod 0. 8de, 9de, og 10de Oktober trak store Flokke

Krager mod V., hver Flok paa flere hundrede. I Dagene omkring

den 19de Oktober fløj store Flokke Knortegjæs, Ederfugle og

andre Ænder i forskjellige Retninger, dog mest mod 0. 26de Ok-

tober; 14 Svaner fløj mod V. 20de December; S.S.V., torebct

Merssejlskuling , overtrukket; tre Flokke Svaner, hver paa 12 til

14, fløj S. efter. 22de December; stille, klart; flere større Flokke
r

Svaner fløj mod 0. — L. Lauritzen.

Egense. Januar: 2den; S., -Hegn; Kl. 9 Fm. trak 8 Svaner

fra S. til N.V. 3dje; S., laber Kuling, skyet; Kl. 2V2 Em. fløj

12 Svaner fra V. til 0. Me; S.Y., Merssejlskuling'; meget store

Flokke Gjæs lejrede sig udfor Fyret; i Løbet af Natten trak store

Flokke forbi Fyret mod V. Hvad der trækker over eller forbi

Fyret om Natten kan ikke altid ses, men kun kjendes paa Fuglenes

Skrig. 5ie; Y.S.V., Merssejlskuling, overtrukket; meget store

Flokke Gjæs trak forbi. i2te; 0-, Undersejlskuling, Sne og Regn;

Kl. 10 Fm. trak 11 Svaner tæt forbi Fyret fra S. til N.V. 13de;

S.Ø., Merssejlskuling, overtrukket; Kl. IIV2 Fm. trak 7 Svaner fra

V. til S. 0. iåde. S. 0., Merssejlskuling, overtrukket; Kl. 12 Mid-

dag trak en Flok Gjæs paa flere tusinde Stykker forbi Fyret fra

V. til 0. 21de; S. V., 'laber Kuling, skyet; Kl. U Fm. kom 14

Svaner fra S. og fløj bort mod 0. Februar: iste; de første

Lærker sete. .2den; V-, klosrebet Merssejlskuling ,
skyet; Kl. 3

Em. trak store Flokke Gjæs fra 0. til V. 7de; N.V., laber Ku-
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liiig, styet; Kl. 9 Fm. fløj 7 Svauer fra O. til S.V. Ute] N.Ø.,

torebet Merssejlskuling, Sue; Kl. IIV2 Fra. fløj en meget stor Flok

Svaner og en stor Flok Ænder fra N. 0. mod S,V, i 5de; stille,

skj-et; Kl. 3 Em. trak 2 Kegnspover forbi fra V. til 0. Marts:

6te ] S., laber Kuling, skyet; Kl. 2 Em. fløj 6 Svaner mod S;0.

i2/e; S. V., laber Kuling, skyet; Kl. 5 Em. fløj 14 Svaner fra 0.

til V. 26de] S.V., BramsejIskuling, diset; KL 8 Fm. trak 11

Svaner fra V. til 0. og 8 Graagjæs fra S. til N. 27de] N.V.,

laber Kuling, klart; ved Solnedgang trak en meget stor Flok Gjæs

fra V. til 0. April: 22de] S.A\, Merssejlskuling, overtrukket;

store Flokke Gjæs fra S. til 0. Maj: 16dei stille, skyet; Kl. 7V2

Em. trak store Flokke Gjæs fra V. til 0. Juli: Sdje; en stor Flok

Vandhøns opholdt sig paa Grunden udfor Fyret. 4de; samme Flok

Yandliøns og en Flok Gravænder. Oktober: Sdje; N. 0., Eega-

tykning; KL 8V2 Fm. fløj omtrent 100 Ænder fra S. til :^. 6te;

S., overtrukket; KL 8 Fm. fløj en stor Flok Ænder forbi fi'a KY.

til S, 0. 25de; N. 0. , overtrukket; KL 10 Fm. fløj 7 Svaner fra

0, til Y. November: isle; S. S. 0., "overtrukket; KL 4 til 5 Em.

trak meget store Flokke Ederfugle forbi fra V. til S. 0. I Løbet

af Xatten hørtes mange Flokke Gjæs, Ænder og andre Fugle

flyvende over. — CF. La ug. '

"

Kobbergrundens Fyrskib. Fra Midten af 2fovember iagttoges

store Flokke sorte Ænder liggende paa Vandet omkring Skibet i

godt Vejr. — V. T. S c h n i p p.

Hesselø. Marts: 9de; Stæren kommen. 10de; Vibe og

Strandløber komne. 18de; Strandskade set. 21de; Gravand, Eder-

fugl og Skallesluger sete. Maj : 24de ; enkelte Flokke Graagjæs op-

holdt sig rundt i Farvandet. — H. G. Saxtorph.

Schultz's Grund Fyrskib. I Januar og Februar blev der
r

daglig set smaa og store Flokke Ederfugle og andre Ænder, oftest

flyvende S. og S.V., ogsaa S. 0. og V. (Fra 4de til 27de Marts

var Skibet inddraget for Is.) 21de og 22de April opholdt en Del

Smaafugle sig i Skibets Eigning og paa Dækket. I Slutningen af

Oktober fløj daglig større og mindre Flokke Graagjæs, Ederfugle
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Og andre Vildænder modY., S.V. og S. I November blev ligeledes

stadig set Flokke af Ederfugle og andre Ænder flyvende mod S.V.

og S. , og store Flokke Ederfugle oplioldt sig daglig om Skibet.

Ogsaa i December trak Ænder mod S. V. og S. og endnu flere

Ederfugle svømmede og dykkede om Skibet. — Den gamle Maage,

der er omtalt i Beretningen for 1888, var fremdeles daglig ved

Skibet indtil 4de Marts, da Skibet blev inddraget; den kom igjen

den 4de September og var der endnu sidst i December. — M. Dyre-

borg og H. Juul.

Hjelm. Den første Stær kom den 10de Marts; flere Par

yngie paa Øen. Bysvalerne, der have Ecder paa Fyrbygningen,
r

kom den 10de Maj; iaar var der kun 11 Reder; andre Somre har
É

der været iudtil 42. — H.J.Henningsen.

Lappegrundens Fyrskib. 26de April ; 0. S. 0., torebet Mers-

scjlskuling; Kl. 2V4 Em. trak 15 Svaner forbi mod If. 0. 14de

Maj; stille, Taage; nogle smaa Fugle opholdt sig ombord under
F

Taagen. _12te September; 0., Bramsejlskuling, skyet; et Par Vild-

gjæs trak mod N. 17de Oktoler; 0., Bramsejlskuling, skyet; en

Flok Havlitter fløj mod S. 23de Oktober; 0., Merssejlskuling,

skyet; Kl. T^/i Fm. trak 11. Svaner fra N.Ø. mod S.V. 4de No-

vember; S. S. 0., Bramsejlskuling, overtrukket; to store Flokke

Ænder trak mod S. Kl. 10 og 11 Fm. 13de November; V. N.V.,

Bramsejlskuling, overtrukket; flere store Flokke Ænder trak mod S.

om Formiddagen. 19de November; V. N.V., laber Kuling, skyet;

flere store Flokke Havlitter trak i forskjellige Retninger. 25de

December; S. 0., laber Kuling, overtrukket; 13 Gjæs trak mod S.

KI.8V2 Fm.; lidt senere fløj to Flokke Ederfugle samme Vej.

J.Jørgensen.

Kronborg. 14de Januar; S. V., Kuling 2, skyet; Kl. 10
^

'2 Fra.

omtrent 50 Ænder mod N. 2den Februar; V., Kuflng 4, diset;

Kl. 11 Fm. omtrent 2T) Ænder mod N. 7de Februar; N., Kuling 1,

skyet; Kl. GVa Fm. omtrent 10 Vildgjæs mod S. 13de Februar;

S.V., Kuling i, diset; Kl. lO^/s Fra. omtrent 15 Ænder mod N.

10de Marts; stille, diset; Kl. 8V2 Fm. omtrent 7 Ænder mod S.;



154

(1889.)

Kl. lOVs omtrent 20 Ænder fra X.V. til 0. 14de Marts; N.Ø.,

Kuling 3, diset; £1.6^2 Fm. omtrent 10 Ænder mod S. 19de

Marts; S. S. 0.; Kuling 2, skyet; Kl. 12^2 Em. fløj 4 Svaner mod

N. 30te Marts; N.Y., Kuling 2, klart; KL 9 Fm, kom 4 Svaner

fra X. og trak mod 0, 19de Oktober; S. 0., laber Kulingj klart;

Kl. 7V2 Fm. trak 30 til 40 Ænder mod X. 4de November; S. Y.,

diset; Kl. 9^2 Fm. omtrent 50 Ænder mod S. 25de December;

• S. 0., laber Bramsejlskuling, Tykning; Kl. llV^s Fm. omtrent 50

Ænder mod S. — P.H.Gjørup.

Refsnæs, 14de og 15de April stort Træk af Ederfugle

kommende fra S., flyvende N. 0. efter. — P. Jensen.

Romso. Paa Grundene omkring Øen opholdt sig i Januar og

Februar store Flokke af Ederfugle, Havlitter og „Torskeænder" og

af og til „Lysænder", der dog kun bleve nogle faa Dage ad Gaugen.

I sidste Halvdel af Marts forsvandt næsten alle Ænderne. I Ok-

tober begyndte igjen Ederfugle og Havlitter at samles paa Grundene,

i November ogsaa Torskeænder; men Ænderne vare langtfra saa

talrige som sidste Vinter. — Næsten hver Dag i første og anden

Uge af April trak Tusinder af Krager og Alliker forbi fra V. mod

0.; med Taage eller stærkt diset Luft opholdt de sig undertiden i

Skoven paa Øen, indtil Vejret klarede. — F. Andersen.

Fakkebjerg Biftjr, En Mængde Havlitter pleje at opholde

sig i Farvandet fra November til hen i April. — N. H, Easmussen.

Æbelø. 9de Marts kom Stæren. Der har i Foraaret opholdt

sig en ualmindelig Mængde Stære i Skoven i Nærheden af Fyret,

Flokke paa 2—3000. 18de Marts; omtrent 50 Krager trak mod

N. — S. Thorsen.

Strib. Ederfugle opholdt sig stadig i Lille Belt indtil midt

i April. Fra 1ste til 13de Marts saa man „Himmelhunde, Kni^-

ænder, Havlitter, Snipper, Brunnakker og Havgasser" i Beltet,

særlig Ederfugle og Himmelhunde i store Flokke. 6te og 7de

Marts trak Svaner og enkelte Flokke Graagjæs mod N. 19de Marts

trak Svaner mod N. 20de Marts; flere Flokke Graagjæs mod iS.

29de Marts; mange Flokke Graagjæs mod N. 13de Maj om

-'^
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Morgenen trak mange Flokke Graagjæs mod K 21de Maj fra

Solnedgang fløj mange Flokke Graagjæs mod N. ; enkelte af

Flokkene vare paa flere hundrede. — 20de, 21de og 22de Au-

gust; store Flokke Himmelhunde trak mod S. 12te og 30té

September trak fiere Flokke Graagjæs mod S. 4de Oktoher;

hele Dagen trak mange Flokke Graagjæs mod S. I Oktoher, No-

vember og December opholdt Ederfugle sig stadig i Lille Belt i

større og mindre Flokke. — A.H.Andersen.

Møen. Sidst i Oktober og først i November saas daglig større

Flokke Yildgjæs flyvende fra N.V. mod S. 0. En betydelig Del

Vildænder opholder sig daglig i Stranden i Viiitermaanederue. —

C.E. Jensen; C. Thaarup.

Gjedser. I Dagene fra 21de til 27de Maj saas liver Aften
F

mellem Kl. 7 og 9 Knortegjæs i større Tal kommende fra Eødsand

og trækkende 0. efter. 23de August Kl. 11 Vé Fm. blev set en

Flok Storke, omtrent 50, kommende inde fra Land, trækkende hen

over Gjedserodde og fortsættende ud over Søen i sydlig Eetniug;

de fløj kun langsomt; i Kikkerten kunde de følges en halv Time.

— Chr. Lindgaard.

Gjedser Rev Fyrskib. 2den, 3dje og 4de Februar trak be-

tydelige Flokke Svaner mod S. 0. til forskjellige Tider paa Dagen;

hver Dag Snebyger. 20de April; V. S.V., skyet; større og mindre

Flokke Ænder fløj om Aftenen mod N. N. 0. 31te Juli og 1ste

August trak store Flokke sorte Ænder i Løbet af Dagen forbi

Skibet mod V. — H. 6 ommes en.

Usædvanlige Tildragelser i 1889.

(Fra forskjellige Kilder.)

Otis tetrax.

En Dvergtrappe, Hun, blev skudt ved Brovst i Øster-Hau-

lierred den 15de November og indsendtes til Udstopning hos Kon-

servator Hansen, der gav Kropskelettet til Zoologisk Museum.
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Syrrhaptes paradoxus.

Om Steppehøneu i Danmark i Begyndelsen af 1889 indtil

Majj se Yidensk. Mcdd. JTaturhist. Foren, for 1889. Senere er der

kommet mange Meddelelser om, at Steppeliønsene ikke mere findes

paa Steder, hvor de i 1888 fandtes i Mængde; kun paa nogle

faa Steder ere de iagttagne.

20de Juni blev der mellem Aalbcek og Skagen set tre

Flokke, hver omtrent paa 40. (Harald Christensen. „Dansk

Jagttidende", September 89. Iagttagelse paa en Udflugt.)

I Begyndelsen af August blev der jevnlig set Smaaflokke ude

paa Refsnæs] den 13de August iagttoges 3 flyvende op fra en

tør Grøft. (Kjøbmand O. Lund, Kallundborg, i Brev af ^^'s 89 til

Prof, L tit ken. Iagttagelser af Landpostbudet og af Kjøbmand

Lund 's Son.)

lode August iagttoges en Flok paa omtrent 10 paa en Mark

ved Resenhorg, Y. for Struer. (Proprietær Nielsen, Kescnborgj
+

gjennem Apotheker Baagø e. Jagttidende, September 89.)

I Løbet af Sommeren blev der set nogle i Klitterne i Nær-

heden af Gaardbo] to bleve sete den 29de September. („National- .

tidende" ^^/lo 89, efter „Hjørring Amtstidende".).

8de Oktober bleve 5 sete flyvende forbi Skarbygaard, N. for

Holstebro, i Eetning mod S.V.; de fløj meget langsomt, vist fordi

de vare vaade af stærk Eegn. (Pape. „Jagttidende", Oktober 89.)

19de Oktober bleve to falbudne i Aalborg; de vare skudte i

L

Klitterne \eå Blokhus. („Nationaltidende" ^e/iogO, efter „Aalborg

Amtstidende".)

Upupa epops.

4de Maj blev en Hærfugl, Han, skudt ved Faxe Ladeplads.

(Kapt. Bay, gjennem Konservator Hansen.)

Cypselus apus.

12te Oktober fløj en Mursvale omkring over Kjøbeukavn.

Min Broder og jeg have i Løbet af 18 Aar eller mere kun nogle

enkelte Gange set Mursvaler saa sent som i de første Dage af
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Oktober; det seneste, vi hidtil havde set den, var 6te Oktober, i

1874; de pleje at forsvinde sidst i August og først i September;

iaar havde jeg ellers set den sidste Gang 1ste September. (H.Winge.)

Pastor roseus.

Til Danmark naaede nogle enkelte af deu Skare Rosenstære,

der i 1889 kom ind over Europa fra Øst. Den 21de September
L

blev én sknåt veå Frederikshavn. (Frk.H. Clausen. Meddelelse

til Prof. Liltken.) En Hun, skudt i Viborg den 15de Oktober,

blev sendt til Udstopning hos Konservator Hansen; Kropskelettet

fik Zool. Museum.
tf

Loxia leucoptera.

En lille Indvandring af Hvidvingede Korsnæb fandt Sted.

9de September modtog Zool. Museum fra Hr. Fr. Suhr tre, skudte

af en Flok paa 11 ved Stenstrup ved Nakskov. — 9de September

blev der skudt nogle faa i Haven ved Frederiksholm ved Kjøben-
w

havn. En Han og en Hun bleve skudte samme Sted et Par Dage

senere og givne til Zool. Museum af Hr. Hechmann; der havde

da været 6 eller 7 i Flok. — Tre, skudte ved Vordingborg, ind-
w

W

sendtes til Museet af Cand. theol. Kr. Barfod med Brev af 17de

September. Baade ved Frederiksholm og ved Vordingborg havde

man set, at de aad af Bladlus - Galler paa Poppelblade. — Den

20de September iagttoges en lille Flok i Viborg Plantage; 2 bleve

skudte. I den følgende Tid indtil 28de Oktober blev der af og

til set nogle faa, og af dem bleve ialt 9 skudte. 15de December

viste sig igjeu en lille Flok, hvoraf 4 bleve skudte; en af dem

indsendtes til Zool. Museum. (Skovfoged J. D. Christiansen:

Viborg Omegns Fugle, 1890; p. 35.) — Altfor mange ere skudte.
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Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis

cognoscendam.

Edit. Eug. Warming.

Particiila XXXV.

Nyctagiiiiaceæ, auct. A. Heiruerl. — Annotationes de Clienopodiacois,

Caryophyllateis, Portulacaceis, Cnnouiaeeis, Haloragidaceis

auct. Eug« Warming,

Nyctaginiaceæ.
r

Exposuit A. Heiiuerl.

1. Mirahilis Jalapa L. var. dicliotoma Linné (sub specie);

Schmidt in Fl. Bras., XIV, 2, p. 349, 350. — Ad Elo de Ja-

neiro, ex. gr. in Morro de S.Antonio et alibi valde frequens.

Ad Lagoa Santa frequens, vix spontanea, „Bonina'' appellata;

flor. Nov, Dec. (W.).

2. Boerhavia paniculata A.Richard; Schmidt, Fl. Bras. 1. ^*

p.369, Tab. 86. — Ad La eoa' Santa in hortis aliisque locis

cultis frequens; flor. Oct.— Mart. Vulgo: „Herva tos tao" (W.)-

— Glaziou 4178, 9561, 13113.

3- Bougainvillea glahra Choisy; Schmidt, Fl. Bras. 1-
^'

p. 352;

E bractearum formatione bene duas formas distinguere pos-

sumus

;

1

a, obtiisibracteata m. (bracteis latissime siibcordatis vel emp-

ticis apice obtusis y. subrotundatis). — Glaziou 2664, 4177

i
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(NovaFriburgo), 12112, 13112. — Lund: Serra da Itaguahy

usque ad Taubaté.

^. acutibracteata m. (bracteis apice brevius v. longius acu-

minatis acutisque). — Ad Lagoa Santa in hortis et ad Pam-

pulha leg. Warming. — Glaziou 11417. — „Sempre lu-

stro s o" ad Lagoa Santa appellatur, quia per fere omnes anni

' menses flores profert.

4. Bougainvillea spectahilis AVilld.; Schmidt , Fl. Bras. 1. c.

p. 351, Tab. 82. In hortis ad Kio de Janeiro leg. Wariuing;

in eoUibus ad Botafogo, JuL flor.: Lund. — Glaziou 3804,

12113.

.5. Pisonia Pernamhucensis Casaretto. Syn.: Pisonla sulcor-

data Choisy p. m. p. et Schmidt, FL Bras. l.c. p. 359, non Swartz;

Pisonia Cqfferiana Schmidt 1. c. p, p., non Casaretto ; Pisonia co?--

difoUa Martins mss., Schmidt 1. c. — Vix diversa est Pisonia ellip-

tica Schmidt 1. c.

Distinguo: a. cordafa m. (Pisonia cordifoUa Mart.) foliis

latissimis, basi subcordatis vel rotundatis, apice rotundatis, paulo

longioribus q. latis. — Ad Eio de Janeiro leg. Warming et

Lund (in silvulis maritimis- „restinga") ; adCopacabana: Gla-

ziou 4176, 1360; flor. m. Nov.— Jan., florib. svayeolcntibus.

/9. elliptica m. (Hue veris. Pisonia elliptica Schmidt) foliis

evidenter longioribus q. latis, apice plerumque obtusatis rarius

rotundatis, basi subrotundata subito in petiolum contractis. — Ad

Eio de Janeiro leg. Lund.

6. Pisonia areolata nova spec. (? affinis Pisoniæ venosæ Choisy,

De Candolle Prodr. XIII, 2, p. 444 quæ mihi ignota).

Nova species ex affinitate Pisoniæ subferruginosæ Mart. Schmidt,

sed facile ab hac distinguenda : ramis adultis glabris; ramis no-

vellis, gemmis, foliis primum parce rufo-puberulis ; foliis inter for-
r

mam late ellipticam et elliptico - oblongara variantibus, basi in

petiolum validum cito angustatis, apice breve vel longius acumi-

natis, ipsa in apice obtusiusculis, siccitate coriaceis, supra raagis

H^
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minusve luceutibus, infra subopacis (vel pauhim iiitentibus), neno

mediano valido, nervis latcralibus plurimis, arcuatis, multis veuulis

anastomosisque coiiiuiictis, foliis itaqne in priinis in pagina inferiore

prominente et subdense reticulatim venosis, glaberriniis, subintegris,

margine paululum undulatis (pet. 8—28 mm., fol. lat. 36— 93 mm.,

fol. longt. 97—183 mm.); inflorescentiis primum parce et breris-

simo ferruginoso-puberulis, demum subglabris, pednnculo firraiusculo

varia longitudine (15—42 mm.) suffultis, late pyramidatis vel

corymbosis
,

pauci- vel multifloris , rarais primariis binis typice

oppositis vel subalternantibuSj oblique vel subborizontale pateiitibus,

iterum paulum ramificatis, ramulis ultimis fleres complures 'sæpius

dense approxiraatos, subsessiles gerentibus, bracteis in basi ramontm

primariorum longius persistentibus, lanceolatis; periantliiis (? cyatM-

formibus (4,5 mm. longis), glabriusculis; staminibus plerurnque 7
L

r

periantbia ad V2 plo longioribus; per, J snbtnbuloso-carapamilatis

(3 ram. longis), limbo patulo; germine (c. 4 mm. longo), stigmate

esserto, pennicillato. (Antliocarpia desunt.)

Warming ad Lagoa Santa (legit formas S latifolias et

longifolias). Arbor silvestris cortice glabro canescente, ra. Sept.—

Dec. fl. Glaziou 3083 (logit solum specimina latifolia $).

7, Pisonia subfermiginosa Martins mss. ; Schraidtj Fl. Bras.

1. c, p. 358 (sub variet. Pisoniæ graciUJioræ); Pisonia gracilipra

Martins mss;, Schmidt 1. c. (formå angustifolia) ; Pisonia CaferiaM

Schmidt L c. p. p. — Specimina amplissima, quæ in herb. War-

mingii vidi, in foliornm ambitu (elliptico, late ovali, sublanccolato

etc.) valde et sæpe in nno eodem ramo variabilia, itaque varietates

distinguere haud possum.
L

ri

In campis ad Lagoa Santa Yalde frequens, arbuscula, inter-

dum fruticulus pedalis attamen fertilis; rarins in pascuis virguUosis

et silvarura marginibus; flor. m. Sept. Oct, iterumque ni. Fe^r.

Mart. nna cnm evolutione frondis novæ (W.),

8. Pisonia noxia Netto, Annales d. sciences natur., ser. V-

Vol 5, p. 80, Tab. VII. Pisonia tomentosa Anctor. [non Casaretto,
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quæ cum Pisonia hirsuta Choisy identica]; Pisonia tomentosa Schmidt,

FL Bras. I. c. p. 362, Tab. 84.

Vulgaris in campis ad Lagoa Santa. Arbor 2— 8 met.

alta, triinco tortiioso, cortice valde longitudinaliter rimoso et arcolato,

griseo-fusco, suberoso. Lignum levissimum, cito aere nigrescit,
F

Inteidiim ut frutex 1—2 pedalis at fertilis occurrit. Folia sæpis-

sirae glauco-viiidia , supra glauco -
pruinosa. M. Aug. interdum

specimina fere apliylla ceruuatur. Floret m. Scpt. Oct. Fructus

m. Oct.—Dec. raaturus, globosus v. oblongus, atro-ruber (\Y.).

In prov. Rio de Janeiro leg. Glaziou 17176.

Ad Lagoa Santa „Caparrosa de fol ha grande", alibi

aiitem „Joao molle", „Pao Judeo", „Pac Lepra" denomi^

natur (sec. Netto).

9. Pisonia pJatystemon ra. Nova species vel nova varietas

ex affiuitate Fisoniæ nox/æ Netto. — Glaziou 2897 {,$) et veris.

11415 (?).

Specimina mascnlina ^ Pisonia noxia inpriniis starainibus pau-

cioribus (6), filamentis applanatis, basin versus sensim dilatatis

ibique latiusculis, periautliiis minoribus (4-4,5 mm.), inflorescentiis

corymboso:umbellatis
,

parvis, foliis longius tenueque petiolatis,

antice plerumque acuminatis, infra griseo-rufescentibus, vix reti-

culatis differiint.

iO. Pisonia psammophila Martins mss.; Scbmidt, Fl. Bras.

l.c. p. 362; Pisonia oUusata v. i^fescens Schmidt, Fl. Bras. 1. c.

p.361. — In campis inter A legres et Curvello: Lund; War-

ming ad LagoaSanta ubi in campis frequens, arbor 4-

alta, m. Sept.-Oct. flor.; A. Lofgren in campis prov. S. Paulo

(Araraquara), Sept. Octobri fl.

Nihil aliud quara -formå glabrata Fisoniæ noxice Netto; occurrit

inflorescentiis glabratis (Warming, L5fgren) vel inflorescentiis magis

5 metr.

minusve rufescenti-tomontosis (Lund).

11. Pisonia tomentosa Casaretto. - Pisonia hirsuta Choisy;

Schmidt, Fl. Bras. l.c. p. 363. — Glaziou 15351.

1 1

. Vidensk. Meddel, fra lien naturli. Foren. 1890. ^^
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12. Pisonia Rkdeliana Fischer in sched. (1848). — Pisonia

Pacurero Choisy p.p., Schmidt, FL Bras. 1. c. p. 355, non Kunti

Verisimile hue etiam Pisonia laurifolia Schmidt I. c, p. 364 per-

tinet. — Ad Rio de Janeiro iu silvulis maritimis „restinga"

appellatis (Lund). — Glaziou 6146.

13. Pisonia Olfersiana Link, Klotzsch, Otto; Schmidt, Fl

Bras. 1. c. p. 355 p. max. p.
w

a. typka, foliis in apice vel trevius vel longius atteniiatis

acutisque, basilaribus ramorum Bolum apice obtusis. — Glaziou

1359, 1504. •

y9. obtusata {Pisonia palicureoides Casaretto p. maiore p.)

foliis plerisque in apice obtusatis vel rotimdatis. — Ad Eio de

Janeiro leg. Lund et Warming, ex. gr. in Corcovado, Botafogo

etc, m. Jim. Jul. fl. — Glaziou 1505.
• -

14. Pisonia nitida Martius mss. (non Link nec Desfont.),

Schmidt Fl. Bras. 1. c. p. 356. — Glaziou 2665, 2666, 8090,

11416 (transitus ad P. mimr Ch.); ad Serra da Piedade et

ad Lagoa Santa Warming.

m

15. Pisonia Warmingii m. Nova subspecies (vel formå) es
ri

affin. Pisoniæ nitidæ Mart.; verisimile cum Pisonia piclescenti Ånd.

(non Kunth) identica.

Facillime dignoscitur a typica Pisonia nitida in statu evoluto

glabra ramulis junioribus, inflorescentiis
,

petiolis, foliorum pagina

inferiore magis minusve pubescenti-stibhirsutis, foliis ceterum in-

floresceutiisque ab hac vix diversis. Specimina in nerve mediano

paginæ inferioris doraum parce hirta transitum ad Pisoniam nitidam

Mart. typicam præbeut. — Arbuscula in silvis ad Lagoa Santa

non rara
;

cortex glaber, canescens ; folia obscure viridia ; flor. Sepi

Dec; fruct. m. Dec. maturescit. Cum formis transitoriis ad

Pisoniam nitidam lecta. — Glaziou 11414 (sine florib.).

16. Pisonia Cajeriana Casaretto, non Schmidt, Fl. Bras. 1. c

p. 358. — Pisonia minor Choisy, Schmidt, Fl. Bras. 1. c. p. 356;
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Plsonia nltida ^. parvifolia Schmidt'!, c. j). 356. —
- Glaziou

4965; Lund (Praia vermelha) m. Juu. fl.
w

Hæc species differt luillo cliaractere esseutiali a Pisonia nlilda

Mart., solura paiilisper habitu alieno/ foliis minoribus, statura gra-

ciliori, inflorescentiis laxioribus, magis nmbellatis etc. diversa. Spe-

ciraina a Glaziou (3081 et 11416) lecta transitum evidcntissimura

formant; alia (3082) foliis longius petiolatis acuminatisque distincta
j

varietatem parvifoliam Pisoniæ nitidæ Mart. apud Sclimidt 1. c.

sistunt.

17. Pisonia aculeata Liiiné; Schmidt, Fl. Bras. 1. c. p. 354.

Glaziou 8962, 13114.

18. Neea thejfera Ørsted; Schmidt, Fl. Brasil. I. c. p. 365;

Pisonia Caparrosa Netto, Aunales d. Sciences natur. ser. V, Vol V,

p. 82. Cfr. Ørsted in „Yidenskabelige 3Ieddelelser fra d. naturhist.

Foren i Kjøbenhavn" 1866 ciim amiotat. et iconibus Warmingianis.

Glaziou 16307. Ad L a g o a S a n t a in campis valde frequens,

præsertim in sterilioribus petrosis, „Caparrosa" denominata.

Arbuscula ad 3 metr. alta, trunco c. 10—12 cm. crasso tortuoso,

cortice cano-fnsco valde rimoso et areolato; sæpius autem humilior

occurrit, iuterdum vix pedalis, at tamen fertilis. Folia glauco-

pruinosa.

Flor, a m. Julii usque iu Dec, imprimis tamen Sept. Oct.;

rarissime etiam m. Febr. flores occurrunt. Frondescentia m. Sept.

observata. Fructus atrorubens vel lutescente-ruber, embryone viridi,
«

maturus m. Sept.—Nov.

19. Leucaster caniflorus Choisy (= Reichenhachia caniflora

Mart., Schmidt, Fl. Bras. 1. c. p. 373, non Sprengel). - Glaziou

3749, 13115. — Lund ad Kio de Janeiro in Morro de Ca-

vallao („fruticosa rarai.s teuuissimis elongatis retroversis, foliis

niteiitibus, flpre (5'" diam.) lurido (ut in Hyosajamo nigro); flor.

m- Aprilis").

n
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thciiopodiaceæ.

(11. Br. V, par3 I).

Determ. E. Warming,

Chenopodium amhrosloides L. , FL Br, 145. — -Ad Lagoa

Santa in cultis, ruderatis etc. valde frequens; auima^ ad 2 ped.

alta. Floret per multos anni menses. — „Herva de S ta Maria''

appellatur.

Basella rulra L. — Lagoa Santa; sub nomine „Bre-

tal ha" culta, ut Spinacui oleracea adhibita.

Bokssmgendtia gracUis Miers, Seemanns Jonrn. of botany, II,

1864, p. 161, tab. 18. — Ad L agoa Santa in silvis, Jierba rara,

altissime scandens; fleres albi odorati. Fl. m. Aprilis. — Glazion

6996.

CaryopliT^llaceæ.

(Fl. Br. XIV, pars II).

Drymaria cordata (L.) Willd., FL Br. 259. — In virgultis

arenosis raaritimis „restinga" appellatis ad Rio de Janeiro,
r

Junio fl. : W. In pratis ad Catombi (prope Kio de Janeiro),,

Aug. fl.: Lund.

Portiilacaceæ.

(FL Br. XIV, pars U).

Talinum pcdeiis (Jacq.) Willd. , FL Br. 296. ~ In liortis,

plantationibus Maydis („ro9as") aliisqne locis cultis circa Lagoa

Santa valde frequens; in silvis super rupes calcareas; floret per

fere omnes anni menses, inprimis tamen ut videtur m, Nov.—Febr.

„Bunda molle" incolis.

Fortulaca oleracea L. — Lagoa Santa, culta; „Beldro-

ego'' denominata.

Fortulaca pilosa L. — Lag^a Santa., culta; „Flor de

cruz" incoL

Ir
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Ciinoniaceæ.

Deterra. Engler (Fl. Br. XIV, pars II).

Belangera tomentosa Camb., Engl. 1. c. 153. — Ad Lagoa

Santa in marginibus silvarum arbor freqiientissiraa, rarius in ipsis

sil vis et tune sæpius altior, ad 15—18 m. alta, crassitudine trunci

ad 1/2. m.; floret m. Oct. Nov.; m. Dec. jam deflorata; flores albi

disco rubescenti-tlavo ; fructus apertos fert m. Jan.— Sept. et tune

per menses Junii—Julii vulgo foliis privatæ stant arbores
;

m.. Au-

gusta semel cum fructu immaturo inventa, ex quæ concludeiidHm

est, ut m. Maio v. Junio floroscentia secuuda interdum adest. In-

uovationes bene limitatæ et perulis paucis munitæ; ab initio Au-

gusti evolutio froudis novæ et inflorescentiæ incipit; folia vetustiora

tune omnia dejecta sunt (AV.).

Ad Bruinado, Ressaea, Coutagera, Capella nova,

inter Bom Fim et Rio Paraopeba, inter Bom Fim et Pie-

dade Geraes, ubi ut frutex in campis una cum aliis plantis

silvestribus a me visa est (W.).

In prov. S.Paulo ad S.Carlos, m. Jan. fructifera. In silvis'

ad Curvello, Aprili fructif.: Lund.

„Salgueiro'do mato" ad Lagoa Santa; sec. Lund etiam

„Pequi do mato" ob sirailitudinem frondis cum foliis Car^jocarh.

Haloragitlaceæ.

Determ. Aug. Kanitz (Flora Bras., vol. XIII, 2; fase. 88, p. 373-382).

X

Myriophyllwn brasiUense Camb., FL Br. 3S0.

Santa, in ripis lacus ad oppidum ipsum et aliis in locis paludosis

maxima copia crescens, semper sterile visum.

Lasroa
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Fi'a Islandb Væxtrige

Af

Stefan Stefånsson

L

Nogle „nye" og sjældne Karplanter

saralede i Aarone 1888—89.

Siden jeg i Efteraaiet 1887 blev ansat som Lærer ved den her-

værende Eealskole, liar jeg efter Evne benvttet min omtrent 4

Maaneder lange Sommerferie til botaniske Undersøgelser. Paa mine

Rejser og Udflugter bar jeg ikke blot gjort Indsamlinger af Planter,

men tillige stadig søgt at danne mig saa klar en Forestilling som

muligt om ^'egetationens og de enkelte Vegetations-Formationers

Karakter. Jeg har ligeledes haft min Ormærksomhed henvendt

paa de forskjellige biologiske Forhold, særlig Blomsternes Bygning

og Bestøvningsmaade, Vegetationens Udvikling i de forskjellige

Aarstider o. s. v. Jeg haaber , at jeg senere kan faa Lejlighed til

at offentliggjøre mine Iagttagelser angaaende dette. Denne Gang

ønsker jeg kun at meddele noget pra det rent floristiske Udbytte

af mine Undersøgelser, men inden jeg gaar over til dette, anser

jeg det for hensigtsmæssigt, at give en kort Beretning om mine

Kejser og Udflugter, for at man skal kunne se, hvilke Egne jeg

bar gjennemrejst.
.

I Foraaret 1888 tog jeg den 27de Maj fra M05ruvellir ^%

rejste i Sne og Frostvejr vester paa, gjennem Skagafjord- og

Hiinavatns-Syssel og ankom efter 4 Dages besværlig Kejse til
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rr

Gaarden HelgavatUj som ligger i deu smukke Tatusdalur, en

af Islands skjønneste Dale, hvor jeg opholdt mig indtil den 5te

Juli. Derfra gjorde jeg hyppig^ Udiiugter til forskjellige Steder i

Omegnen , særlig til den lave plateauformede V a t n s d a 1 s h å 1 s,

der tegræudser Vatiisdalen mod Vest, og til det høje ViOidals-

fjal], der paa Vatnsdalshalsens vestlige Rand hæver sig til c.

3000 Fods Højde over Havet. Endvidere besøgte jeg Uudorn-

fe 11, et temmelig højt Klippeparti, liggeude omtrent midt paa

Vatnsdalshalsen , livor jeg samlede en Del Licbeuer, Gaarden

Mi Oli lis, hvor store Partier af- „Tunet" i) vare helt hvide af

Cochlearia anglicas Blomster , Kjærstrækniugenie omkring Prapste-

aarden Steiunes o. m. fl. Den 5te Juli rejste jeg igjen fra

Helgavatn over Rey kir å Keykjabraut (= Rey kir ved

Svinavatu bos Grønlund), Blonduos, over den bjergrige Halvø,

der adskiller Hiina- og Skagabugten, til Gaarden VeOraraot lige

ovenfor Handelsstedet SanJiårkrokr, Paa denne Eejse samlede

jeg en Mfeugde Planter, især paa Kolugafjall, et. middelhøjt

Fjæld med frodig Vegetation, og omkring Gaarden HeiOi i G5n-

giiskorOum. Fra Ve5ram6t gjorde jeg to Exkursioner, den ene

til den frodige Bjærgdal Kålfår dalur, den anden langs Skaga-

jordens vestlige Bred ved Foden af det bøje, ejendommelige Basalt-
m

fjæld TindastoU indtil- Gaarden IngveldarstaOir; denne Kyst-

strækning kaldes Reykjastrond. Derfra tog jeg i en Baad til

den smukke Tufø Drangey, der med lodrette Klippevægge hæver

sig til en betydelig Højde over Havet. Her voxede der allevegne,

hvor der havde dannet sig lidt Muld nedenfor Klipperne, eller paa

de smaa Brinkei- paa selve Klippevæggene, Matrkaria inodora med

stærkt luftende Blomsterkurve og Cochlearia ofjicmalls i rigelig

Mængde. Oveupaa selve Øen er der en frodig Græsmark, hvor

Festuca rubra er den dominerende Græsart. Af andre Blomster-

planter fandt jeg mærkelig nok kun 4, foruden de allerede nævnte,

nemlig: Rammciilus acer, Taraxacum officinale, Rumex acetosa,

') „Tun" er den gjødede Hjemraemark omkring Husene,

m
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som næppe mangler paa nogen islandsk Grs&smark, og Cerastium

vulgatura var, holosteoides.

Den 14de Juli var jeg igjen paa AloOruvellir. De følgende

Dage gik jeg paa Exkursioner her i Omegnen og besøgte bl. a.

det i Sagatideu bekjeudte Haudelssted Gå sir. Den 22de gjorde

jeg- eu 5 Dages Udflugt til den „skovrige" Fiijoskadalur, hvor

jeg samlede en Mængde Planter og gjorde tiere Optegnelser an-

gaaende de træagtige Planters Størrelse og Kratvegetationens Ka-

rakter i det hele. I Hålsskogur fandt jeg en for Island nv

Carex, C. bicolor. Den 29de besøgte jeg Kløften P or nhagaglH)

og Gaardeue Pornhagi, hvor man har plantet nogle Fiomietræer,

og Skri3a, hvor Landets største plantede Trægruppe findes, be-

staaende baade af Rønne- og Birketræer. De følgende to Dage

rejste jeg gjennera den lange Øxnadalur over Oxnadals Hede

og Skagafjorddalens sydlige Del, gjenneni det højt liggende KiOa-

skarS til den smalle Svartårdahrr i Hiinavatns Syssel, hvor

jeg besøgte den lille Sø PjosatjOrn. Resten af Sommeren indtil

Midten af September opholdt jeg mig igjen paa den ovenfor nævnte

Gaard Helgavatn og besøgte flere Steder i Vatusdalen, af hvilke

jeg skal nævne Hvammsurd, Hof, Hnausar, Forsæludalur,

de to prægtige Kløfter Ålptaskålargil og MarOarniipsgil

I sidstnævnte Kløft, der i liere Bugtninger skjærer sig ned igjea-

nem Vatnsdalsfjældets vestlige Skraauing, fandt jeg eu Vegetation,

der ved sin Yppighed, Artsrigdom og Blomsterpragt langt overgik

alt, hvad jeg i den Retning hidtil har set her i Landet. I e"

lille Indbugtning (isl. „hvammur") i Kløftens nordlige Klippevæg

voxede en stor Mængde, omtrent halvt Hundrede, Blomsterplante-

Arter; 3—4 Pod høje Kvanner, over 2 Fod høje Geranier {G.sil-

vaticum) med store Blomster og usædvanlig store Blade (c. 18 Cm.

1 Tvermaal), Ranmxc. acer, Viola trkolor med prægtige Blomster,

TrifoUum repens med over fodhøje „Blomsterstilke" o <r store

Blomsterhoveder, usædvanlig store Exemplarer af Alchemilla vuJgarlh

4

'

)
Det isl. Ord „gil" betyder Kloft.
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Potentiila maculata, Tai^axacum officinaUy Cerastiiun glomerafum, Aira

cæspitosa, Parnassia palustris, Galium verum, Rumex acelosa over

2 Fod bøj 0. ni. fl. voxede i en skjøn Forvirring mellem hverandre.

Flere Gange gjennemvandrede jeg den sumpige Kjærstræknin

Helgavatnsfloi nedenfor Gtaarden med den lille Indsø Helga-

vatnstjornj hvor Sparganium minimum og flere sjældne Pota-

mogeton-kxi^x findes i stor Mængde. Den 22de August Lesteg jeg

Viøidals^æld og gjorde flere Optegnelser augaaende Vegetationens

Sammensætning i de forskjellige Højder.

I Fjor Sommer (1889) afrejste jeg herfra den 22de Maj, men

havde allerede ved den Tid gjort en hel Del Indsamliuger her

hjemme. Paa denne Kejse besøgte jeg flere Steder i Skagafjord-

og Hunavatns Syssel. Sidst i Juni 3Iaaned rejste jeg over Grims-

tungualiede til Eeykjavik, hvor jeg opholdt mig hele Juli og

gjorde i deime Tid nogle mindre Udflugter der i Omegnen. Skjønt

dette Omraade i botanisk Henseende er det bedst undersøgte her i

Landet, lykkedes det mig dog, mærkeligt nok, lige i Nærheden af

Hovedstaden at finde tre for Floraen nye Blomsterplante-Arter,

nemlig: Myosotis collina, Thymus chcmædrys og Carex panicea

var. tumidula. Dette er et tydeligt Bevis for,' hvor ufuldstændigt

Landet er undersøgt i floristisk Henseende. Den 1ste August

rejste jeg den samme Vej tilbage og besøgte den berømte Hule

Surtshellir. Hele August Maaned havde jeg for tredje Gang

Station i Vatnsdalen og besøgte en Mængde hidtil ikke undersøgte

Lokaliteter. Den 13de gjorde jeg en længere Udflugt til den vest

for ViaidalsfjæH liggende ViOidalur og over Gaarden Stéraborg,

hvor jeg fandt en „ny" Plante, Melilotus arvensis, til de i Nær-

heden af denne Gaard liggende Litluborgarkatlar, smaa skaal-

dannede Lavninger med frodig Urte- og Lyngvegetation, hvor jeg

fandt nogle sjældne Planter. Den 19de besteg jeg det c. 2,800

Fod høje Vat nsdalsfj all, sOm begrænser Vatnsdalen mod Ost, og

besøgte Klippepartiet Skinnhiifuklettar paa Fjeldskraauingen.

Her fandt jeg endnu en ny Carex, C. BuxlaumU. Den 25de

gjorde jeg en Udflugt til Højlandet sønden for Vatnsdalen, det
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saakaldte K vis la land, hvor jeg- samlede flere Carices' m m

især i Nærheden af Xvbyg-gerliytten RjettarhoU, og gjorde

en Del Optegnelser angaaende den noget ejendommelige Hojlauds-

Vegetation. Ved Gaarden Korns å uede i Yatnsdaleu, som jeg

besøgte gjentague Gauge, fandt jeg nogle, dels sjældne, dels for

Floraen nye Arter. Paa Hjemrejsen i September gjorde jeg te-

tydelige Indsamlinger paa flere Steder, særlig ved Præstegaarden

Mælifell i Skaga^ord Syssel, bvor jeg samlede en Del sjældne-

Planter.

I efterfølgende Oversigt liar jeg ikke blot medtaget de for

Floraen nye Karplante-Arter, men ogsaa flere, som liidtil ere ansete

for sjældne Naar jeg siger, at en Plante er „almindelig", mener

jeg naturligvis kun, at den er almindelig udbredt paa det af mig

undersøgte Omraade, o: Egnene mellem Fnjoskadalur og YiDidalur.

De nogenlunde godt, skjønt langt fra grundigt undersøgte Egne
W

paa dette Omraade ere imidlertid kun Yatnsdalen og MoOruvellirs

nærmeste Omegn; de andre Dele ere mere flvgtisrt besøgte.

De „nye" eller hidtil tvivlsomme Arter og Varieteter ere

fremhævede med federe Tryk. Af disse findes i følgende For-

tegnelse li Arter og 2 Varieteter, af hvilke de 5 ere fundne af

d'Hrr. Eealstudenter Nikolas porOaison, Gu9mundur Da-

vi5sson og Kristjån BlSndal samt Hr. Skolelærer GuO-

muudur Hjaltason; Eesten har jeg selv fundet, og 2 af disse

5 har jeg ogsaa fundet paa andre Steder. Af disse 14 Arter

anser jeg tre for sikkert indførte og tilfældig forvildede, nemlig:

Agrostemma Githago, Melllotus arvensis og Sis^jmlrlum Sophia;

muligvis er ogsaå Lepidium ruderale indført; men dette gjælder

ogsaa om flere af de Arter, som nu allerede henregnes til den

islandske Flora. Naar man nu føjer disse 14 Arter til de 381

Fanerogamer, som man ifølge Rostrups Opgjørelse ^) i Aaret

1887 kjendte som sikkert forekommende paa Island, stiger dette

Tal til 395 ; naar man saa dertil føjer de 28 sikre Karkryptogamer,

«) Bot. Tidskr., 16de Bd., S. 171.
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kjender luau altsaa nu for Tiden 423 Karplanter fra Islands Væxt-

lige, af hvilke dog flere endnu ikke have erhvef-vet sig Indfødsret.

I efterfølgende Oversigt findes endvidere 15 Arter og 1 Ya-

rietet, foruden de 14 „nye", som ikke ere optagne i Grønlnnds

„Islands Flora" , men som nu i den sidste Tid ere fundne her i

Laudet eller sikkert angivne herfra. Disse Arter ere ogsaa frem-

hævede med federe Tryk og med en Stjerne (*) foran Navnet

Naar jeg ikke selv har fundet en Plante paa det angivne Sted,

har jeg anført Finderens Xavn i Parenthes ved Findestedet.

Hr. Docent E. Rostrup har velvilligst gjennemgaaet min

Karplantesamling og revideret mine Bestemmelser; selv har han

bestemt en Mængde Arter af de mere vanskelige Slægter, som

jeg umulig kunde bestemme med Sikkerhed herhjemme. For dette

er det mig en kjær Pligt at bi-inge ham min varmeste Tak. Under-

søgelsen af min Samling af de lavere Planter er endnu ikke færdig.

Papilionaceæ.
M

Melilohis arvensis Wallr. fandt jeg paa to Steder ved Kornsa

og Storuborg, paa begge Steder iideu Blomst. Den er ikke tid-

ligere iagttaget ber i Laudet, men bør uden Tvivl anses for ind-

ført.

*Vicia saiica L. Koruså C^.å89, begyndt at afblomstre);

flere Expl. Deu er tidligere fuudeu af Strømfelt udenfor Eeyk-
F

javik; af andre er den ikke bemærket.

" r. angustifoUa Eotb. En meget ung Plante uden Blomst,
r

som jeg den 24de Maj tog ved SkiOastat'Salaug, er efter Rostrups

Bestemmelse „sandsynligvis" denne Art. Tidligere funden paa tre

fjærnt liggende Steder.

Rosaceæ.

Spiræa uhnaria L. FornastaOir og Hals i Fnjoskadal, SkiOa

staOal;mg.
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Fragaria vesca L. Saiirbær i Yatnsdal (^^/s 88, med næsten

modne Frugter); MOOruvellir (Eealstudeut M^gu. Jonsson).

F, colVtna Ehrh. Forsæludalur, i en græsbevoxen Lavning paa

en Fjeldskrænt mod Vest. Det første sikre Voxested.

Pomaceæ,
M

M

Sorhus aiicnparia L. har jeg fundet vildtvoxende paa to Steder;

i HvammsurO^), en af store løse Stene og Klippeblokke bedækket

8tejl Skrænt paa YatnsdalsQ^'ldets vestlige Skraaning, fandt jeg et

Eønnetræ, hvis Stamme var helt begravet i ,,Tir5'en" ; Træets Krone

var ligeledes tildels bedækket af Stene og den-^ halvt nedgravede,

sammenpressede Grene skjod en Mængde nnge rødlige Skud op

imellem Stenene. Paa et Par andre Steder der i Nærheden fandt

jeg smaa unge Eønneplanter, rimeligvis Skud fra gamle stenbedækkede

Træer. Dette var i det mindste Tilfældet med et Par smaa Expl.

af Salix phyUcæfolia, som voxede nogle Skridt derfra, en Del Qærnede

fra hinanden og saa ud til at være to selvstændige Planter; ved

nærmere Eftersyn viste det sig, at de begge vare Skud paa en

fælles, temmelig tyk, nedliggende Stamme, der laa helt skjult luider

4

Stenene. Jeg skal endvidere bemærke, at jeg hist og her i „nr9en

fandt temmelig store, raadne Stammestykker; alt dette tyder paa

en STundeu Krat- eller Skovvegetation, som dels naturligvis er

odelagt af Mennesker og Kreaturer, dels og sikkert for én stor Dei

+

begravet af de idelige Stenskred fra Fjeldet ovenfor. Paa -det

andet Findested, Fornliagagil, fandt jeg kun et gammelt forkrøblet

Expl., voxende i en utilgængelig Klipperidse. Paa to nærliggende

Gaarde har man, som ovenfor omtalt, for længe siden plantet nog

Eønnetræer. Disse Træer trives utrolig godt, naar man tager Hen-

syn til den- daarlige Pleje, de have haft største Delen af deres Lere-

tid. Det største Træ i Trægruppen ved Gaarden SkriOa er over

20' højt, den tykkeste Gren af den fra Jorden tredelte Stamme,

de

*) „Ur5" er en Fællesbenævnelse for en saadau stenbedækket Gr"" •

„Melur" (Flt. „melar") kaldes derimod en af mindre Stene og «-Trii

bedækket Flade.
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har i 2^^2' Højde et Omfang af 30". Dette Træ er sikkert G5—70

A^r gammelt; alle de audre Træer ere noget yngre og en Del mindre;

den tykkeste Stamme liavde ved Jorden et Omfang af 25".

Haloragidaceæ.

Hippnris vulgaris L. var. maritima. Gåsir, bvor den voxede

i Mængde i en Brakvandssnmp lige yed Standbredden. Hoved-

arten er en af de almindeligste Vandplanter.

Onagraceæ.

Chamænerium angustifolium Scop., funden paa to Steder i

Yatnsdalen, Skinnhiifuklettar (d. ^»/s 89 i begyndende Blomstring)

og MarSarmipsgil
;

paa begge disse Steder voxede den i Klippe-

ridser. Paa det sidste Sted fandt jeg et prægtigt, over 2' højt

busket Expl., der voxede i en noget fugtig Klipperevne og paa en

lille græsbevoxen Afsats; nedenfor den voxede mange yngre Ex})!.,

sandsynligvis frembragte af dens Frø.

Epllobhim montanum L. Forsæludalur.

^

Linaceæ.

Linum catharticum L. Fnnden paa flere Steder omkring

'our.

Alsinaceæ.

Alsine verna Bartl. var. ruhella alm. %

var. propinqua. HvammsurO, Helgavata.

~ ^-ar. hirta. Hvammsur9, Helgavatn,

M

Mo5ruvellir.

A. hiflora Wahlenb. Surtshellir, Helgavatn, M53nivellir, Bægisar-

fjall (G.Hjaltason). Synes iøvrigt at være temmelig almindelig.

1. stricta Wahlenb. Mo9ruvellir (Realstudent ^l a g n. J 6 n s s o n).

Cerasthmi vulgatum L. var. holosteoides Fr. Drangey. An-

givet paa et Par ældre Lister, men ikke anført i Grønlunds „Islands

Flora". .

.
. .

C.glomeratum Thuil. Maraarnupsgil.
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Silenaceæ.

Silene inflata Sm. Kornså. Denne Art er ikke hidtil fuuden

i Island, skjønt den er anført paa nogle Lister.

Aura. Zoega's Cucubahts Belien er Silene maritima With., som

er alm. udbredt over hele Landet. Det samme gjælder om E. Olafsson's

C. Been Album, hvilket dels fremgaar deraf, at han tillægger denne det

isl. Xavn „Hjartagras", det hyppigst brugte Navn paa S, maritima,

dels deraf, at han anforer den blandt nogle af de alm. Planter,' der voie

paa Klipper og stenet Grund. Hornemann har ikke lagt Mærke til

dette, idet han angiver C.Behen^ men ikke C.maritimtts^ som voxendc i

Island. Hj altalin beskriver begge Arter i sin „Grasafræ5i'' som isl,

men tillægger (7. Behen, mærkelig nok, alle C. maritimus's isl. Navne,

saa at denne faaer ikke Lov til at beholde et eneste; ifølge dette skulde

man tro, at den første var den almindeligste, den sidste derimod en sjælden

Art, og dette har Hjaltalin selv aabonbart ment Han har troet, at den

alm. isl. Holurt eller Hjartagras [Silene marit.) var Hornemann's

C.Behen, og hildet i denne Tro har han ordret oversat Hornemanns
Beskrivelse af denne Art og overført deu paa den alm. isl. Cuciéalns-M,

uden selv at undersøge Planten. Om sin C. maritimus siger han, at deu

blomstrer i Aug. og Septbr. Denne urigtige Angivelse af Hornemiinu

havde han umulig kunnet optage, hvis han med C. maritimics havde ment

den alm. isl. Ciiciibahts eller Siloie maritima^ idet han maatte have lagt

Mærke til, at denne Art staaer i fuldt Flor den første Halvdel af Juli

Maaned og i mange Aar den sidste Halvdel af Juni. Hj altalins 2

Cueuhalus - krt%x bRve altsaa til én, nemlig Silene maritima. Men denne

hans Fejltagelse,' som maaske fra først af skyldes Glieraann, har givet

Anledning til, at nogle senere Forfattere af isl. Plantelister have opført

begge disse Arter, fEx. Lindsay, Preyer og Zirkel og tQsidst mm

Landsmand M.H. FriSriksson i en Liste over isl. Planter og Plante-

navne i „Almanak hins isl. J>j65vinagelags*' for Aurene 1883 og 84. Han

opforer Silene inflata med et isl. Navn, som her paa Nordlandet er temme-

lig almindeligt paa S. maritima. Den rigtige S. inflata har natnrligvis

aldrig haft noget isl. Navn.

Agrostemma Githago L. Funden paa to Steder i Sommeren

1889, først af Kr. BlSudal ved Kornså og senere af mig ved

ri

M8{)ruv«llir, Den er ikke tidligere bemærket her i Landet, men

er utvivlsomt indført.

Pyrolaceæ,

lyrola secimda L. Åsbyrgi (N. porOarson), Moiiruvellir
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Oruciferæ.
^ m

Caraellna sihestrls Pr. Af denne Art fandt jeg ved Mælifell

d. ^^/9 89 flere kraftige Expl. i rigelig Frugtsætning.
w

Cochlearia ai^glica L. MiShiis, IngveldarstaOir.

C. officinalis L. Dj'angey.

Drabet alpina L. Bægisåri^all i Øxnadal (6. Hjaltason).

Cardamine pixitensis L. træffes hyppigst med spredt liaarede

„Eodblade".

Raphamis Raphanistrimi L. Kornså; flere Expl.

Brassica campestris L. Mælifell, store kraftige ExpL med

snehvide Blomster. D. ^^k 89. havde den næsten modne Frugter.

Sisymhrium Sophia L. Breiaam^'ri i Keykjadal (G. Hjalta-

son). Saa vidt jeg ved, ikke før funden i Island; sikkert indfort.

Lepidium ruderale L. Kornså (i Frugt d. H^ 89). Denne

Art er heller ikke tidlicrere funden her i Landet; muligvis indført.

Rammciilaceæ.

Ranunculus pygmæus Wahlenb., ViOidalsCJall, Kolugafjall. Paa

begge Steder paa kold og fugtig Grund i Xærheden af Kildevæld,
m

sammen med Saxifraga rknilaris og Veronica alpma.

R. repens L. Eeykir å Eeykjastrond og Mælifell.

R.glacialis L. Ulfshryggur, en Grusflade („raelur") nordvest

for Yatnsdalen i næppe mere end et Par Snese Fods Højde over

Havet.

Saxifragaceæ.

"Saxifraga Aizoon Jacq. Funden i Mængde i Hjallaklettar»)

ovenfor Hvammsnr3 og Skinnhufuklettar. Deu er tidligere kun

funden ved Sey5isfjori5ur i det østlige Island.

Crassulaceæ.

Sedum annuum L, M5i3rnvellir i stor Mængde

) „Klettar" betyder Klipper.
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TJmlbellalæ.

*Imperaloria Ostrnthium L. Ålptaskålargil. E. Olafsson

siger i sin „Eejse gjennem Island", at denne Art „voxer saavol

paa riatO som Eeyklioles øde Holme", iklce som anført af M. H.

FriOriksson i „Kritiske Bemærkninger" etc. *) ved Eeykholt i

BorgarfirQi. Ifølge FriQriksson er dcune Art, ogsaa funden i

ViOey; fra andre Steder er den ikke angivet.

J

Ericaceæ.

Phyllodoce coerulea (L.) Bab. Denne for Island nye Art er

funden af GuOm. DaviQsson i Sommeren 1889 ved Handels-

stedet SiglufjorSur, hvor den ifølge haus 3Ieddelelse findes i temmelig

stor Mængde; selv har jeg endnu ikke haft Lejlighed til at hesøge

Stedet. Naturligvis er denne Plante en veritabel gammel „Islændei

skjønt ingen hidtil har truffet den her i Landet.

"^Vaccinhim Oxycoccus L. har G. Hjaltason fundet i

»

Reykjadalur, Laxårdalnr og HofOahverfi, alle i pingeyjar Syssel. Jeg

har set nogle af hans ExpL, selv har jeg endnu ikke truffet deu.

r

Diapensiaceæ.

Diapensia lapponica L. StaOarskarO ovenfor MoQruvelhiy

c. 1600' o, H.; Bægisårfjall (G. Hjaltason).

)

ides

Åsperifoliæ.

Myosotis collina Hoffm. Brå0ræ9i i Nærheden af

Denne Art er ikke før med Sikkerhed funden her i Landet (cfr

Grønl. „Isl. Flora", S. 69), skjøut deu er anført paa nogle Lister

sikkert ifølge Hj alt all ns' Angivelse; men lians M. scorpio

collina er sikkert M. versicolor Hoffm.

Ecbinospermum Lappula Schm. Denne Art, som liidtH itt«

er bemærket i Island, er nu fimden paa to ^ærnt liggende Steder,

ved ViSirholl å Fjollum af Kp6r3arson; selv fandt jeg den ved

*

Helgavatn.

') Bot. -Tidsskr, 13, B, S. 73.

«
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Labiatæ.

Thymus Chamædrys Fr. Skildinganesmelar og pormoOstaOir

i Nærheden af Keykjavik. Den er ikke tidligere angiven fra

Island.

Anm. Jeg hav hørt, at Hr. Cand. med.Bjorn Olafsson ogsaa liar

fundet den ved ^ormoSsstaSir, men jeg har ikke set det publiceret.

Riilbiaceæ.

Galiim Aparine L. Kornså. Ikke før med Sikkerhed funden

her i Landet.

G.trifidum L.' Litluborgarkatlar

Compositæ.

Taraxacum palustre D.C. Helgavatn. Adskiller sig kun fra

T.officinale ved, at de ydre Kurvblade ere tiltrykte.

Hieracium prenanthoides Vill. Sliittnes ,
en i M^atn

(N.porOarson). Den er ikke før funden her i Landet.

GnaphaUum idiginosum L. MoOruvellir.

''Ceniaurea Cyanns L. Hnausar - KrossastaOir (Kealstudont

SigurSur Bjornsson). Den er tidligere funden paa ikke faa

Steder i Syd-Island, men sikkert allevegne indført.

Dipsaceæ.

Succisa pratensis Moench. Yestmannaeyjar (Cand. med. Gisli

Brynjolfsson). Grindavik (Student Bjarni Sæmundsson).

Polygouaceæ

Polygonum Convolvulus L. Helgavatn, MælifelL

P. lapathifolium L. Helgavatn. Begge disse Arter kunne

sikkert anses for indførte.

Salsolaceæ.

Chenopodimn album L. Storaborg, Kornså, Flaga. Utvivl-

somt indført.

Atriplex patula L. Helgavatn.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1890.
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Salicaceæ.

Salix glauca L. var. ovalifoUa, Hvammsuri5.

S. herlacea L. var, fruticosa Fr. ViOidalsfjall

S. sarmentacea Fr, Hal]gilssta(5ir i Fnjoskadal, Helgavatn —
Hof i Horgclrdal (Gu5m. DavlOsson).

S.ovata Ser. Kålfårdalur, HeiOi i Goiiguskor5um, Reykir å

EeykjastrSud, Helgavatn. Disse to sidste Salix-Arier maa anses
r

for temmelig- almindelig udbredte.

Urticaceæ.

Urtica urens L. MoOruvellir, som Ukrudt i en Kjøkkenhave.

*Urtica dioica L. HafnarfjOrSur ifølge en Meddelelse af

Cand. Joh. Sisrfussoii.

Callitricliaceæ.
*/^
(.allitriche hamulata Kiitz. Mo5ruveIlir, paa Bimdeii af

Bæk; frisk grøn hele Yinteren.

en

Conyallariaceæ.

Paris quadrifoUa L. Sluttues (?f. p6r9arson).

Jiincaceåie.

Junms fiUformis L. Lilluborgarkatlar, SorlastaOir.

J. biglumis L., almindelig i Vatnsdalen. Alle de af mig under-

søgte Expl. have utydelig leddede Blade.

Alismaceæ.

Triglockin maritlmum L. Gåsir.

FluAiales.

''Potamogeton naians L. Helgavatnsfloi, Hnausar.

P. 7iite7is Web. Helgavatnsfloi.

P. perfoUatus L. EiSsgrandatjorn i Nærheden af Eeykjavik.

P. marinus L. Helgavatnstjorn, MoSruveliir, Holmar i Skaga-

fiorden

P-pectinattts L. Vatnsdalså ved Helgavatn, Hnausar.
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Typhaceæ.

Sparganhim piinirnum Fr. Helgavatnsfloi , Litliiborgarkatlar,

Laiiganesmyri ved Reykjavik.

Cyperaceæ.
P

Scirpus paiicijlonis L. Ski5asta5alaug.

S. cæspitosiis L. iloOruvellirj Kolugafjallj Steiniies.

Carex dioeca L. Helgavatn^ SkorOugiL

C, rnicroglochin AVahlenb., . alm* og paa flere Steder i stor

Mængde.

C. rupestris All. Helgavatii, Kornsa, MoOruvellir,

C. chordorrJika Ehrh., alm. paa sumpige Steder, hvor den ofte

er den dominerende Art. De golde Sideskud blive indtil 3 Fod

lange.

C. canescens L. MoOruvellirj Litluborgarkatlar.
ri

*C, glareosa Wahlenb. bar jeg fundet paa 6 forskjellige Steder,

kvoraf nogle ligge ved Kysten, andre inde paa Højlandet.

a lagopina Wablenb. ViOidalsfjall, BildsarskarO, Surtshellir.

C.festiva Dewey. HallgilsstaOir i Fnjoskadal.

C. hyperhorea Drej, Ejettarholl.

C.pulla Good. Ejettarholl, porvaldshåls.

C.bicolor All. Hålsskoffur. Ikke tidligere funden her i

Landet.

C. alpina All. Rjettarholl og paa flere andre Steder.

C. Buxbaumii Wahleub. Vatnsdalsfjall, c. 1700' o. H. Ikke

tidligere bemærket i Island,

• C. atrata L., almindelig udbredt.

C. panicea (L.) var. tumidula Læst. Eeykjavik. Ny for

r

Island (Dr. Eosenvinge determ.).

C. Umosa L. Helgavatnsfloi.

C.ampullacea Good. Alm. i Moser og Kjærsumpe; i Vand

bliver den mindst 5' høj.

12*
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Gramiucæ.

Nardus strictus L. ileget almiudelig paa tørre, græsbevoxede

Steder paa Fjeldskrænterne, hvor den ofte er den domiuereude

Græsart.

Agropt/ru7n repens Beauv. MarOarmipur, Forsæludalur.

Alojjecurus fulviis Sra. Fjosatjorn.

Holcus lanatus L. ØskjnhIiD ved Reykjavik.

Æra alpina L. Ålptaskålargil, VlOidalsfjall, c. 1800' o. H. og

Yatnsdalsfjall, c. 2100' o. H.

Catalrosa aquatica Beauv. Reykjavik ved Laugaruar; alm. i

Yatusdalen.

Glyceria distans TVahlenb. Helgavatn, Mælifell.

G. Borreri Bab. Ht-lguvatn.
m

w

G.Jfidtans K. Br. Hiiausar.

Poa laxa Hænke? I Surtsliellir fandt jeg en Poa-Art, som

Docent Eostrup antager for R laxa, men Exemplaret er saa daar-

ligt, at det ikke kan afgjøres med fuldstændig Sikkerhed.

Festnca duriuscvla L. Helgavatn, YatnsdalsQall.

Lycopodiaceæ,

Lycopodlum Selago L. Heidi i Gongusk5r9um, Undorufell.

L. alpinum L. HeiOi i GonguskorOum i stor Mængde.

Equisetaceæ.

Equisetum arvense L., alm. udbredt.

— Yar. decumbens Mey. Denne for Island

nye Form fandt jeg ved Helgavatn.

E, umbrosum Willd. MoOruvellir i stor Mængde.

E.limosum L. Almindelig i Damme ok mi^idre dybe Søer,

o

hvor den ofte danner tætte Bevosninger.

E.variegatum Scbleich. Alm.; Here af de samlede Exemp

nærme sig til E. scirpoides.

£. scirpoides Michx. Eeykir å Keykjabraut.

*
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Filices.

Polypodium dryopterls L. A5aldalshraun, Laxårdalur, Bægisar-

Qall (G. Hjaltason).

Lastræa spinulosa Presl. AOaldalslirami (G. Hjaltason).

Aspidium Lonchitis Sw. Aaaldalshrauii, Åsbjrgi (G. Hj a 1 1 a s o n).

Woodsla ihensls (L .) R. Br. Åsbyrgi (N. J) 6 r 5 a r s o n).

MoSruvellir '/t 89.



182

Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis

cognoscendam.

Edit. E-iig. Warmin g.

Particula XXXVI.

Annotationes de Compositis inprimis ad Lagoa Sauta coUectis,

a cl. J. G. Baker determinatis (vide Floram Brasil. vol. VI).

Auctore Eng. Wanniiig,

I. Vernoniece (FL Br. YI, pars II).

YanillosiDopsis Schultz -Bip. _ V. polycepJiala Scliultz-Bip. , Fl. Br.

p. U. — Ad L. Sta.J) vulgo „Candeia" denominata; arbuscula et frutex

1—S m. alta in campis, inprimis petrosis sterilioribus, in „valles" etc. sat

freciuens: flor. m. Jun. Jul., coroUis albis v. pallide roseis odoratissimis.

Lignum album leve svaveolens.

V. erytJirophppa Scliultz-Bip. , M. Br. 15. — In Corcovado, Jua fl.;

nitex 1-13/4 m. altus, floribus læte purpureis (Lund).
Albertinia B^veng. — A. Brasiliensis Spreng., Fl. Br. 17. - Ad Kio de

Janeiro (in monte Tijuca) Jul. fl.; arbor biorgyalis floribus pallide nola-

ceis fortiter et amoene svaveolentibus (Lund).
Ternonia Schreb. — V.peduneulata DC, Fl.Br. 20. — In alpestribus

raontis Serra da Piedade usque ad cacumen, frutex I-IV2 m. a^s;

m. Jan. Febr. fl. {^\).

V. diffusa Less. , Fl. Br. 22. — In silns ad L. S t a. frequens ,
arbor

mediocris maguitudinis, m. Oct. Nov. fl.

y.serrata Less., Fl. Br. 24. - L.Sta.: in sOvis et virgultis frequens,

arbuscula et frutex caulibus lactescentibus; coroUæ albæ inodoræ. Ror.

JuL Ausr.

') Lagoa Santa in „L.Sta." abbreviatur
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V. megcfpotamica Spreng., Fl. Br. 27. — L. Sta.: in campis valde

frequens; herba perenuis caulibus simplicibus cæspitosis; flor. Dec.—Mart.

(inter Vernonias fere prima apparet).

V.dtira Mart, FL Br. 33. — L. Sta.: iu campis lapidosis sterilioribus

frequens; herba perennis caudice subterraneo crasso lignoso, caulibus crectis

simplicibus Va—1 m. altis. Flor. Maio—Aug. — lu campis inter Frauca

et Uberava, Jul. fl. (Lund). ..
.

V.bardanoides Less., Fl. Br. 86. — L. Sta.: valde frequens in cam-

pis; herba perennis caulibus erectis parce ramosis, foliis rigidissirais; flor.

Jan.—Mart.

V.onopordoides Baker, Fl. Br. 36. — L.Sta.: in campis „cerrados";

suffrutex l-l'/2 m. altus. Flor. Mart.—Aprili. •

. V.TOsea Mart, Fl.Br. 38. — L.Sta.: in campis; herba perenuis cau-

libus erectis subsimplicibus. Flor. Febr.—Aprili.

r. argyrophylla Less., FLBr. 39. — L.Sta.: in campis imprimis la-

pidosis frequens; herba perennis caulibus erectis subsimplicibus; flor.

Jan.—Mart.

V.macrophylJa Less., FLBr. 40. - L. Sta.: in silvis sat frequens;

certe herba perennis vel suffrutex, altitud. 1^4 m., flor. Maio—Jun.; co-

rollæ albæ v, pallide roseæ.

V.coriacea Less., Fl", Br. 48. - L. Sta.: in campis inprimis „cerra-

dos" frequens, herba perennis caudice subterraneo lignoso, caulibus sub-

simplicibus Va— V2 m. altis. Flor. Jan.—Maio.

V.lxiddleiæfolia Mart., Fl. Br. 43. - L. Sta. in campis; herba pe-

rennis V. suffrutex caulibus erectis simplicibus, c. Va m. altis; fl. m. Dec.

-Febr.

F. ammopMla Gardn., Fl. Br. 46. - L. Sta.: in campis inprimis „cer-

rados" frequens, suffrutex v. herba perennis caulibus attamen sublignosis

erectis simplicibus. Flor. Febr.—Aprili.

r. demtonm Mart., et var. /?. campestris Baker, Fl. Br. 48. — L. Sta.:

iu campis inprimis apertis lapidosis aridis frequens, post cremationem

camporum cito apparet et floret; m. Jul—ApriU florens visa.

In campis Indaiatuba, Febr. fl.; Lund.

V.siviplex Less., Fl.Br, 52. - L.Sta.: in campis lapidosis stenlibus

nuper ustis, herba perennis caule subterraneo lignoso, caulibus erectis sim-

plicibus, ad Vs m. altis; flor. Sept—Nov.
- , •? -

r^harhata Less., FLBr. 57. - L.Sta.: in campis inprimis lapidosis

frequens, suffrutex l-lVa m. altus v. herba perennis, caubbus sæpissime

simplicibus; fl. Junio—Aug.
, ^ r *.- 4-*

F. BiedeUi Schultz Bip., Fl. Br. 64. - L. Sta.: iu silvuliset fruticctis,

in solo olim culturæ tradito etc. frequens ; fnitex paucipedalis; flor. Jun.

—Sept Corollæ albæ. , - t
• f

«

Kmuvicata DC, FLBr. 65. - L.Sta.: in silvis, ad nvulos, in fm-

ticetis et plantationibus, suffrutex 1-2 m. altus; flor. Aug.-bept

V.Warmingiana Bater, n. sp., Fl. Br. 68. - L. Sta.: in colhbus

camporum lapidosis sat frequens; frutex ramosus dense canescentc-albo-

tomentosus. Floret Aug. Sept.
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V.remotiflora Rich., var. /3. tricholex^is Baker, FL Br. 69. -- L.Sta.:

in locis virgiiltoais umbrosis æque ae in marginibns silvanim, herba anmia

erecta c. ^/a m. alta; flor. Mart.— Maio.

V, echitifolia Mart, FL Br. 71. — L.Sta.: in lacubus, in ipsa aqua

et in paludosis inter gramina et fructices juxta ripas vulgaris; suffrutex

ad IVa m. altus, caulibus strictis, m. Febr.—Jul. fl.; corollæ albæ.

V.Salzmafmi DC, FL Br. 73. — L.Sta.: in silvis inprimis in humi-

diusculiSj ex. gr. prope rivulos, in plantationibus viilgaris, frutex ad 2—2^3

m. altus; corollæ purpureæ; flor. Mart.— Jan. — Prope Juiz de Fora,

Jun. fl. (W.). — In silvulis inter Klo grande et TJberava, Jul. flor.

(Lundt.

V.linearis Spreng., Fl. Br. 75. — L.Sta.: in collibus camporum

apricis lapidosis frer[uens, herba perennis caudice subterraneo lignoso, cau-

libus simplicibus gracilibus; flor, Jan.—Sept.

V.sqitarrosa Less., FL Br. 75. — L.Sta.: in campis frequens, cauli-

bus erectis simplicibus e caudice subterraneo ortis; flor. Jan.— 3Iart. — lu

campis ad Curvello, Mart. fl. (Lund),

V,sericea Rich,, FLBr. 76. — In il or ro de S. Antonio, et alibi

ad Eio de Janeiro frequens; c. V2— 1 m. alta; flor. Aprili-Juu. (Lund, W.).

V.glcibrata Less,, FLBr. 76. — In paludibus et in campis ad Soro-

caba, m. Febr. fl. (Lund).

V.lacunosa Mart., FLBr. 77. — L. Sta.: in campis frequens, herba

perennis V2— 1 m. alta caulibus 'strictis 8ubsimplicibus; flor. Jan.—Maia

V. mbricaulis HBK., Fl.Br. 79. — L.Sta.: in ripis lacuum et palu-

dibus, herba sufii-uticosa 0,3—1,3 m. alta; flor. Jan.— Mart.

V. varroniæfolia DC, FLBr. 82. — L.Sta.: in campis „cerrados" et

prope margmes silvarum, suflFrutex 1-1 V2 ni. alt; flor. Febr.-Maio; co-

rollæ albæ.

V.elegans Gardn., FLBr. 82. — L. Sta.: in campis inprimis fertili-

oribus frequens, suffruticosa Va— Va m. alta; fl. Mart. Apr.

V.vestita Baker, n. sp., FL Br. 83. — L. Sta.: in campis, suffrutes

c. 1 m. altus; flor. Febr. Mart.

V.brevipetiolata Schultz-Bip., FL Br. 85. — L.Sta.: in campis fex-

tilioribus sat frequens, nunc etiam in virgultis in solo olin silvestri sitis,

herba suffruticosa ad 1 m. alta; flor, Mart.-Jun.
V.obtzisata Less vai'. ensifolia Mart., FL Br, 87. - L. Sta.: in col-

libus camporum aridia petrosis æque ae in campis fertilioribus valde fre-

quens, herba perennis suffruticosa vulgo c. 1 m. alta, caulibus basi sim-

plicibus; flor. Maio—Jul. — In campis ad Hytu, Febr. fl.: Lund.

V.obovata Less., FLBr. 91. — L. Sta.: in campis frequens, ierto

perennis caulibus pluribus aggregatis simplicibus c. Va ni. altis, cauiø

terrestri lignoso crasso, in campis crematis sæpe cito apparet; flor. Sept.-

Febr. Ob indumentum moUe interdum „Velame do campo" appeUatu?"

V. ignobilis Less., FL Br. 96. — L. Sta.: herba campestris vix 1 12. al^

caulibus strictis; coroUæ albæ v. pallide rubræ; flor. Sept.-Dec. ^ ^

F. argyrotrichia Schultz-Bip., FL Br. 96. - L. Sta.: in silvis Ihd

illinc, frutex 1-2 ni. altus; flor. Mart.-JuL
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V. scorpioides Pers., FL Br. 101. — L. Sta.: in pascuis et fruticetis

silvestribus frcquens, frutex ad 2 m. altus pauUum raraosus, vulgo humi-

lior- flor. Jul— Sept. — In Tijuca ad Eio de Janeiro, Maio, Jim. fl. (W.).

'r.ferruginea Less., Fl. Br. 102. - L. Sta.: arbuscula campestris frc-

quens, 3—Sm. alta, „Asapeixe" appellata, nunc orgyalis et hiimilior;

coroUæ albæ odoratissimæ; flor. Jul.-Sept. — Item in campL^ iuter L. Sta.

— Cachoeirinha— Contagem etc. in itinero observata.

F. BexjricJiii Less., Fl. Br. lOl. — In virgultis ad Botafogo (Rio de

Janeiro), m. Aprili Maio fl. (W.).

V.Lindbergii Baker, n sp., xar. vesiita Baker, Fl. Br. 105. — L. Sta.:

in campis; herba pcrcnnis suffruticosa, caulibus subsimplicibus; flor. Fobr.

Mart.

7. m/icoma ' Schlcchtd. , Fl. Br. 105. — L. Sta.: in campis freciucns,

ai-busciila et frutex, ad 3—5 ru. alt., vulgo tameu liumilior; flor. Aprili
^^

Jun.; corollæ albæ et pallido rubræ, odoratissimæ. — „Asa-poixe"

Lagoens.

V.missionis Gård., Fl. Br. 106. - L. Sta.: in paludibus treaucns,

frutex 1-3 m. altus v. arbuscula; flor. Jan.-Mart.; corollæ roseæ.

V. pohjantlios Less., FL Br. 107. - L. Sta.: „Asa-poixe" v. „Asa-

peixe branco" appellatur, in silvis apricis, ex. gr. super rupes calcareas

Lapa vermelha, et ad margines silvarum etc. valde frc4uens; etiam m

campis prope babitationes, in hortis et plantatiouibus; frutex et arbuscula,

ad 5-7 m. alta, corollæ albæ, odoratæ; flor. Jul.-Ang. - Habit, multis

in locis inter L. Sta. et Barbacena, ubi in itinere obsorvavi (W.).
^

V.virgidata Mart., Fl. Br. 109. - L. Sta.: in campis inprimis m
collibus lapidosis sterilibus frequons, rhizomate subterraneo lignoso irrcgu-

lari, caulibus suffruticosis erectis strictis fere aphyllis; flor. Jul.-^ov.;

corollæ purpureæ. .,.,

V.stricta Gård., Fl.Br. 110. - L. Sta.; in campis tam stcrihbus

lapidosis quam fertUioribus frequens; herba perennis caulibus sublignosis

ad Vs m. altis, rhizomate tuberoso, nunc quoque minor; coroUæ albæ; Hor.

Maio— Sept.
'

, ,
.

V. viscidula Less., Fl. Br. 113. - L. Sta.: iu campis, herba perennis

suffruticosa ad 1 m. alta. ^ . ,

,

r. mncronulata Less., Fl. Br. 116. - L. Sta. :
frutex campestris valdo

frequens, inprimis in campis humidiusculis; cauUbus fiubhgnosis, h-£

m. altis, strictis vix ramosis; corollæ purpureæ v. rarms albæ; fl. Jun.-Jul.

V. bredfblia Less., DCand.Prodr. V, 44. - In campis prope Lbe-

rava, Jul. flor. : Lund. t ru. - •

V.griseola Baker, in herb. Warmingiano. - L. Sta.: m campis;

flor. Jul.
frutex

F. thyrsoideu Baker in herb. AYarming.

fere 1 m. altus et paullo altior, paullo ramosus, in campis ircqueus, u.-

primis in „cerrados". Flor. Jun. Jul.

V.glomerata Baker in herb. Warming. - L^Sta.:
"J

campis^

Piptocarpha R. Br. - P. macropoda Baker, Fl. Br. 123. - L. bta..

iu silvis, arbor alta, m. Jul. fl.
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P. roUtndifoUa (Less.) Baker, TI. Br. 125. — L. Sta. : in campis hine

illinc inprimis in collibus lapidosis, arbuscula ligno cluro resina scatente

ad 5 (—10) m. alta, tx'uiico tortuoso; m. Jan.—Aprili flor. CoroUæ albæ.

„C ånde i a" incoL

P. umbeUatula (Schott) Spreng., Fl. Br. 126. — Ad Ki o de Janeiro

in silvis, ex. gv. ad Agiias conipridas, Julio fruct.; frutex 3—4 ra. altus

ramis elongatissirais tonuibus (Lund).

P, leprosa (Less.) Bater, Fl. Br. 128. — L. Sta.: in silvis; frutex

valde elongatus in arbores alte scandens, fere „cipo", flor, Sept,—Oct

Eremanthus Less. — -B. incanus Less., FL Br. 161. — Sec. Lund ad

Cachoeira ..Caudeia camarga" appellata; lignum durabile.

E. gjomeriilatus Less., Fi. Br. 162. — L. Sta.: in campis inprimis

„cerrados" sat frequens, arbuscula v. frutex 1—3 m. alt.; flor. Apiili,

Maio; corollæ svaveolentes.

£. sphcerocepJiahis (DCand.) Bater, Fl. Br. 167. — L, Sta.: in campis

jjCerrados" frequens; herba perennis caulibus solitariis aimplicibus vulgo

V2— 1 m. altis, rarius altioribus (ad 2 m.); flor. Maio— Jul.; corollæ

lilacinæ.

E. plantaginifolius (Less.) Baker, Fl. Br. 168. — L. Sta.: in campis

omnibus frequens; herba perennis rhizomate crasso lignoso irregulari:

tempore verno post eremationera camporum caules epigaei evolvuntor,

humiles, scapo nempe fere 10—25 cm. longo. Flor. Aug.— Octobri; corollæ

violaceæ.

Elephantopus Linn. — E, seciber L., var. iomentosa Scliultz-Bip.. FL

Br. 172. — L. Sta.: in plantationibus, hortis, ruderatis etc, valde frequens,

^,Fumo bravo" incolarum. Herba perennis. Flor. Junio, Nov., Dee.

etc. Item ad Praia grande, Botafogo etc. ad Eio de Janeiro (^l'

Ad Taubaté valde frequens (Lund),

E. mic^'opappus Less., FL Br. 175. — L. Sta.: lu campis, m. Maio.

Jun. flor. V

E. elongatus Gardn., Fl. Br..l75. — L. Sta.: in campis frequens;

herba perennis V2(— 1) m. alta, caule simplici stricto; corollæ pallide

purpureæ; flor. Dec—Mart. '

Elephantopi spec. baud deterrainata; L. Sta.

IL Eitpatorieæ (FL Br. YI, pars II).
p

Adenosteiiima Forst. — A. viscosum Forst., var, triangnlans Bth., Fl

Br. 185. - L.Sta., herba annna, 'U^V-^ m. alta, in paludibus frequens;

caulibus basi procumbentibus radicantibus, subcarnosis; fl. Febr.-Apr.

A, suffniticositm Q^dixåxi., Fl.Br. 186. — In palustribus adBatataes,

m. Jun. fl.: Lund. .

Ophjrosporus Meyeu. — O. Freyreissii (Tbunb.) Baker, fl. Br. 188-
-

Ad L.Sta. juita margines silvarum, et in virgultis; frutex 1-2 m- altus,

siibscandens ; m. Julio fl.' In campis ad Sorocaba, lebr. fl.: Lund.

Aloinia H.B.K. - A. angustata (Oardn.) Benth., Fl. Br. l^*^" "
^

L. Sta.: maxima copia ad saxa calcarea lecta, m. Aprili fl. Corolla alDa-
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A.PohUi (Scliultz-Bip.) Balicr, Y\. Br. 190. — L. Sta.: herba annua

in silvis.

c.

A. fasticjiata (Gardn.) Bth., FL Br. 192. — Inter L. Sta. et Con-

tai^^em: in campis hine illiuc freciuens, herba pereniiis '/j— 1 m. alta

canlibus basi siiblignosis, ramosissiraa; fl. Aprili.

A. myriadenia (Scliultz-Bip.) Baker, Fl.Br. 192. - Herba silvestris

ad 4 ped. alta, ad ripas fluvii Riu das velhas prope L. Sta., ramosissima,

læte viridis; corollis Ulacinis; in. Apr. Maio fl.

Alomiæ sp. indetermiuata. — L.Sta.

Ageratuin L. — A. conyzoides Linn., Fl Br. 194. — In monte Cor-

covado, ni. Maii floreus: W. — Ad L.Sta. in cnltis, riideratis, ad viaa

etc. valde frequens; herba aniiua, iuterdum c. 1 ra. alta; Jlurct per omnes

anni menses. — „Herva de N. Sa." et „Mentraste" ad L. Sta. appol-

lari audivi.

SleTia Cav. — St. urticæfolia Thunb., var. pauciaristata; Fl. Br. 201.

In campestribus montis Serra da Piedade valde frequcns, snfTnitex

'/j ra. altus; fl. Maio; corollæ tubus albus v. purpnrascens, limbus

rosens (W.).

5(. Cfønssem Schultz-Bip. , Fl. Br. 203. - L.Sta.: in campis, snf-

frntcx c. '/a m. altns.

St mentJiæfolia Schultz-Bip. , Fl. Br. 204. - Ad L.Sta. in campis

fertilibus iuprimis humidiusculis frequeus, c.'h-lm. altus, erectns; flores

albi V. lilacini. Fl. Mart. -Maio. Item in campis ad Con t agern, Aprili

fl.: W.

St. heptachæta DC, Fl. Br. 205. - L. Sta.: in campis freqnens;

herba peronnis »/s— 1 m- alta; A- Aprili, Maio.

St. colUna Gardn., Fl. Br. 206. - L. Sta.: in campis fertilibus m-

primis humidiusculis frequens, caulibus subherbaceie erectis simplicibus,

vulgo Va— 1 m. altis; m. Jan.—Apr. fl.

St. Lundiana DC, Fl. Br. 209. - Ad Cachoeira do campo, iebr.

flor.;'fl. albus v. pallide rubescens: Lund.

St. Veronieæ'DG., Fl.Br. 210. - Ad rivulos inter L.Sta. et ^aclio-

eirinha, m. Aprili florens; herba pedes 2-3 alta. - Var. grutiolmdes

Baker, Fl. Br. 211. In campis ad Hytu, Febr. fl. et ad margmes fiuvu

Kio dos Frådes, Oct. fl. (Lund).

Trichogonla Gardn. - T. salvicefoUa Gardn., Fl. Br. 217. - In campis

fertilibus circa L.Sta. frequens, nunc etiam in pascuis sdvestnbt.s; herba

Derennis cauUbus 'k-VU m. altis et ultra, viscosa; corolla hlacuia

:

fl. Jan. -Maio. In collibus camporura denudatis in vidnia nrbis Piedade

dos g er aes valde frequens, m. Maii fl.: W.
. , i,

T. hirtiflora Schultz-Bip., Fl.Br. 214. - Ad L.Sta. in campis h.rba

perennis c. Va-l'/a m. alta ramosa. - Ad OUaria, Jan. fl.: Lnnd.

fflikania WiUd. - M. linearifoUa DC, Baker 219. - Herba paludosa

perennis c. V2 m. alta, caulibua erectis tenuissimis fere aphylUs; in npis

paludosis ad lacum L.Sta., m. Nov. florens lecta.

M. offidnaUs Mart., Fl. Br. 221. - „Cora^ao de Jesus Lagoens^

Ad Cachoeira do campo, Febr. fl.: Lund. - Ad L.Sta. nbique m
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terrestr

campis inter graiuiua valdo frei|uens, \/t(— 1) m. alta, sæpius plus minus

ramosa, herba perennis; floret m. Oct.—Martii — Ad Indayatuba

aliisrpe in campis prov. S.Pauli, frequens, Now— Febr. fl.: Lund.

M. nummnlaria DC, Baker 225. — Tn locis humidis camporum ad

Franc a, m. Julii florens: Lund, — Ad L. Sta. in campis valde frequens.

caules V2

m. Jun.—Åug. florens, svaveolens.

M. sessillfolia DC, Fl. Er. 225. — „Arnica" Lagoeusium (folia

amaraj purgantioa, tonica). In campis circa L. "Sta. valde frequeiis.

Herba v. sufFrutex campestris, quam JI. ntimmularia cui biologice similis

altitudinem majorem attingeus, c. 1

—

VI2 m. altus, caulibus erectis sim-

plicibus quotaniiis m. Jnn. et Jul. e solo prorumpeutibiis; in campis hånd

creraatis caules sublignosi persistere possunt; floret Maio— Julio. — luter

L. Sta. et Barbacena in campis frequens (W.)- — -^^ Caclioeira do

campo, m. Febr. flor.: Lund. In campis ad S or o c ab a, Febr. florens:

Lund.

M. PoJiUana Scb.-Bip. , Fl. Br. 232. — Ad L. Sta. valde freaueus,

siifTrutex ramosissiraus, tam in virgultis sepibusque et ad margines sil-

varum scandens, quam in campis et sterilioribus quidem ut suffnitex 1-

IV2 m. altus, fronde pulchre læteque viridi; m. Aprilis—Jul et m< Oct

-Dec. fl.

M. jpilosa Baker, n. sp., Fl. Br, 234. — Ad L. Sta. in silvis, alte et

late scandens, snffrutex (v. frutex?); fl. Aug.—Oct.

31 smilacina DC, Fl. Br. 238, M. aromafica Ørsted i Kgl. Daaske

Videnak. Selsk. Oversigt, I8G3, S. 9—11. — „Cipo balsame" v. „Clia

balsame" Lagoensium. In virgultis sepibusque ad L. Sta., sat frequens,

late et alte scandens, caulibus gracilibus, foliis viridissimis, odorem gratum

repandens, m. ]Maii, Jun. fl.

il lævis DC, Fl, Br. 240. — Ad L. Sta., frutex scandens, valde

elongatus et magnum spatium occupans, fronde obscurc viridij m. Aug.

Sept. florens lecta: W.
M. poMctilafa DC var. mélastomæfoUa Sch.-Bipr, Fl. Br. 240.

-

L. Sta. : in silvis et fruticetia, scandens ramosibsimus ramisque elougatis.

M.retifolia Scb.-Bip., Fl, Br. 242. - In silvis et virgultis ad LSta.

sat rara, volubulis, fronde pidchre viridi nitenti, capitulis albis; m. Aug.

Sept. florens.

3/. Warmingii Sch.-Bip., FI.Br. 242. — Suffrutex ad monteiu Serra

da Piedade, nee ad L. Sta. lectus, ut dicit Fl. Bras.; Maio fl. (W.).

M. nitidula Baker, n. sp., FI.Br. 243. — In silvis ad ^erra

Gambå (nec ad L. Sta.); ut videtur volubUis; m. Aprilis, Maii floreus (W.).

M. obtmata DC, Fl. Br. 243. — In campis ad L.Sta-, Contagen^

Bom Fim et multis aliis in locis juxta viam inter L. Sta. et
^^J^^^^^^

frequens; ad facenda Brumado ad radices montis Serra da PieJa
J

etc. frequens; suff'rutex V2-I m. altus, glauco-virens ; m. Aprili-^i^^^

^

M. fjlomerata Spreng., FI.Br. 245. — In marginibus silvarum,

sepibus etc. adL. Sta., scandens, vix frequens; frons pulchre viridis mten«'

florens m. Aug. Sept. lecta.

de
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M. stiindacea Willd., Fl. Br. 247. — In virgultis maritimis „reatinga^^

denoniinatis ad Rio de Janeiro (ad montem „dois irmaos"), m. Janii

Julii florens; folia carnosula; vix ad L. Sta. lecta ut dicit Flora Brasi-

-i
*

liensis. . . '

M.scandens Willd., Fl. Br. 248., f. typica: L.Sta. in marginibus sil-

varnm et fruticetis valde fre^uens, dextrorsum volubilis ; herbacea ;
corollre

albæ odore aromatico ; fl. Jan.—Aug. - Var. a. suhcymosa (Gardn.) Baker.

L Sta.: inter gramina ad ripas lacuum et in paludibus, interdiun in ipsa

aqua irescens, freciiions, m. Jan.-Aprilis fl.; volubilis, ramosissima et

iuterdum sat grandis.
. .

Var. £. cynancUfoUa (Hook. & Arn.) Baker. - L.Sta.: in fruticetis

juxta lacus inter Cyperaceas etc.', volubilis (sinistrorsnm) ;
ni. Apr. florons.

- In humidis ad S or o c ab a, m. Febr. florens a cl. Lund lecta.

M. testuclinaria DC, Fl. Br. 251. - In „restinga" et alibi ad Rio

de Janeiro, valde fre<iuens, frutices et sepes cuui inflorescentiis odoratis-

simis m. Aprilis obtegcns (Lund, W.).

M microcephala DC, Fl. Br. 252. - Crescit frequentissimo in campis

tum fcrtilioribus quam petrosis circa L.Sta., in fniticibus volubilis, m.

Maii-Julii florens. In herb. Lundiauo cura nomiue „T in n g u a".

M. cordifolia Willd., Fl. Br. 253. - Ad Rio de Janeiro ex.gr.

Praia grande, Corcovado), Aprili-Junio florens (W.). Ad Juiz de fora,

prov. Min., Jun. fl.: W. Ad L.Sta. in silvaruui marginibus, sepibus, vir-

gultis silvestribus freqncns, volubilis, m. Mart.-Aug. florens; copia ranio-

rum frondis florumquo interdum maxima.

M. microdonta DC, Baker 255. - In silvis ad urbcra Bom Fim,

pruv. Minas, volubilis, m. Aprilis, Maii florens; ad Registo, prope Barba-

cena, m. Jun. florens. In silvis virgultisqne ad Lagoa Santa frequens,

sufFrutex volubilis, alte et late adscendeus, ramosissimus, m. AprUis flonbus

uoudum apertis, m. Aug. jam defloratus lectus.
.

. ,^. •

M. salvi<Bfolia Gardn., Fl.Br. 255. - In sepibus et virgultis, in

„ro(;a8" etc. ad L.Sta. frequens; floret Jun.—Sept.
_

M.phceodados Mart., Fl. Br. 256. - In alpestribus montis feerra da

Piedade, prope cacumen; Jan. Febr. flor.; volubilis (dextrorsum). \ix

autem ad L.Sta. , . • y- 7- ;,.

M. Argyrice DC, Fl.Br. 257. - Ad L. Sta., cnm A. nsmtæfoha in

sepibus et virgultis sat frequens, volubiHs, ramosissima, iuterdum maxima.

•• M. visrnåfolia DC, Fl. Br. 257. - Ad L. Sta. frequens, in sepibus

virgultisqne. m. Julii-Sept. florens; involucra læte vindia; P^PP"
Ĵ*

coroUa alba; frutex ramosissimus scandens (volubilis?), maxima copia sepes

etc. tegens, arbores mediocres quoque adscendens.
,•„:„;„

Af. conferta Gård., Fl. Br. 260. - Ad Rio de Janeiro et in vicmia

Bruiuado (prov. Minarum), Jun. fl-
. ., ^«^Knc vir.

M. Zutissima DC, Fl. Br. 260.- - L.Sta.: m silvis, sepibus. vir-

gultis late et alte volubilis, ramosissima, m. Jun.-Aug florens.

ir -7^7 T^r T.'i Rr 9(\'^ — In silvis ad L. Sta., volubilis,

arbores altas adscendens, ramosissima et maxima copia florum et

insignis; involucra albicante-virescentia ; m. Jan. Febr. fl.
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rara.

31. argyropcqyjM Sch.-Bip. n. sp., Fl. Br. 268. — In silvis ad L.Sta.

M, aciuninatSi DC, Fl. Br. 268. — lu silvis ad Bom Fim, prov.

Min., volabilis, m. Mail flor. (nec ad L. Sta),

M. ligustrifuUa DC, FL Br. 270. ~ L.Sta.: in silvis sat freqncns;

artores altas adsceudens („cipo"), ramosissima,'et ramulis inflorescentiisque

spatium iuterdum immeuse occupans; involucra et corollæ virescenti-alba.

31. Mart.—Jiuiii fl.

Mikaniæ sp. indeterm. e campis ad L.Sta..

Eupaloriuin L, — E. conyzoides Vahl., var. Maximiliani, FL Br. 2;7.

Ad L.Sta. in virgultis, „ro9as", sepibus etc- valde frequens; suffrutei

ad 2 m. altus, copiose ramosiis; floret m.'Maii—Juu.; corollæ lilacinæ.

-

Praia grande ad Rio de Janeiro, Aprili fl. (W.).

E. inuJtiflosculosum DC, FL Br. 280. — In cacumiue et jugo monto

Serra da Piedade versus flumeu Eio das vellias; frutex paucipedalia;

cum involucris nondum apei-tis m. Jan.—Pebr. observata: \K.

E. squaJidum DC, formå fijpica, FL Br. 281. — Ad L.Sta. in vir-

gultis carapestribus valde frequens, fratex vulgo ^U—1 m. altus.

Var. gaUoides (Sch.-Bip.) Baker. — L, Sta.: in campis et vii'gultis

campestribus frequens; involucra pallide viresceutia; corollæ cum stylis

albæ. In campis in itinere a L.Sta. ad Barbacena multis in locis et

maxima in copia observata, ex. gr. ad Bom Fim, Piedade dos geraes, etc,

m. Aprilis, Maii florens (W.).

E. squalidum DC, et var. d, subvelutina (DC) Baker, FL Br. 281.

Ad L. Sta. valde frequens, in virgultis, in plantationibus Maydis etc,

altitudinem 1—2 m. attingens, fl. Febr.—Jun.; corollæ læte violaceæ v.

lilacinæ; involucrura flavescenti-viride.

E. oxyJeiJis DC, FL Br. 284. — In campis circa L.Sta., herba suf-

fruticosa, caulibus e rbizomate lignoso erectis, subsimplicibus 1—2 ped.

altis; m. Mart. florens lecta: W. -

E. lævigatiim Lam., Fl. Br. 286. — Ad L.Sta. in virgultis silvestri-

bus inter frutices, Pterides („Samambaia"), in solo silvestri culturæ tradito,

in virgultis semicampestribus etc. valde frequens, viscosus; frutex ramosas

ad 2 m. altus; m. Jan. frondescentia observata; floret m. April.—1|^;

corollæ lilaciuæ, iuterdum fere albæ; folia involucralia pallida apice viridia.

In vicinia urbis Bom Fim et alibi inter L. Sta. et Barbacena obser-

vata: W. In virgultis a „Samambaia" (Pteride aquilina var.) formatis ad

radices montis Serra da Piedade (W,).

E, wæfolinm L. formå typica et var. eoctrorsa (Sch.-Bip.) Baker, H-

Br. 290. ~ In campis circa L.Sta. frequens; herba perennis caulibns

simplicibus erectis, c. »/a m. altis; m. Mart.-Maii flor.; corolla lilacina^

.
E. pictum Gardner, FL Br. 291. — In campis inter L.Sta. et Ca-

choeirinha m. Aprilis florens lecta; suffrutex c. 2 ped. altus.
^

E, asperrimiim Schultz-Bip., Fl. Br. 292. — In campis fertiUor*^

circa L. Sta. sat frequens; herba perennis caulibus sublignosis c. me •

altis.

r-
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E. cinercO'Viride Schiiitz-Bip., FL Br. 294. — In campis circa L. Sta.

valde freqncns; hcrba suffruticosa, V2 ni. fere alta, canlibns baud ramosis;

coroUæ lilacinæ; floret Aprili, Maio: W. — Ih campis inter L. Sta. et

Barbacena, valde freqiicns: W.

E. cryptanthitm Schultz-Bip., Fl. Br. 296 — In campis tam fertilibus

quam petrosis circa L. Sta. frequens; bcrba perennis, caulibus qnotannis

e rbizomate terrestri lignoso enatis siraplicibns siiffruticosis , c. V'a— 1 m.

altis; fol. iiivolucralia virescenti-alba; corollæ lilacinæ; styli item; floret

ra. Jan. Febi'.

E. horminoides (DC.) Baker, FL Br. 800.' — L. Sta.: herba campestris

valde frequens perennis, v. suftrutex caulibus Va— 1 ni. altis, e candico

subterraneo lignoso enatis , viscosis ; corollis lilacino - coerulcis ; flor. ab

ultimis diebus Martii usque in Jul. — Pluribus in campis inter L. Sta.

et Barbacena observata.

Var. /9, calamocejjJiala Baker. — L. Sta.

E, lupuUyium Baker, Fl. Br. 301. — L. Sta.: in frnticotis ad mar-

giues ailvæ, potius planta campestris; altitud. 1— T/a m. attiiigit; suf-

fruticosa. Corollæ lilacinæ; fl. Mart.— Jul.

E, Vauthierimmm DC, Fl. Br. 304. — In silvis ad montem Tijnca,

prope Eio de Janeiro, Maio, Junio florens; arbuscula 10—12 ped. alta v.

fmtex. In monte Serra da Piedade frutex 2-2Va m. altus, viscosns,

corollis purpureis, stylis pallidioribus et foliis involucralibus purpnrasccnti-

bus. — Ad L. Sta. in silvis, virgaltis, plantationibus („ro^as'^) etc. fre-

quens, altissima et subscaudens, magna spatia occupans, etiam frutex c.

2 m. altus, m. Maii—x\ug. floreus.

Var. tricholomum (Schultz-Bip.) Baker, Fl. Br. 304. - In campis

circa L. Sta. sat frequens; suffruticosa, foxe 1 m. alta; m. Julii-Sept

florens lecta.

KVitalhæ DC, Fl. Br. 305. - In silvulis virgultis sepibusque ad

L. Sta. frequens, valde elongatus, ramosissimus et scandens („cipo" fere);

ramuli purpurascentes; corollæ purpurascentes vel lilacinæ; styli albi;

floret inprimis Aug. Sept.

jB.(?wadaZwj)ense.Spreng., Fl. Br. 307, et var. ^, laxa Baker. - In

silvis inprimis juxta vias per silvas ducentes circa L. Sta. frequens; her-
— —' —"^ —^ ™ ^^ ^^ ^p ^r ^ ^^ ^r ^ ^^^ W' ^^

bacea, ramosissima, gracUis, sæpins 2-3-pe(lalis; folia iuferiora interdum

Tiolascentia ; corolla et styli alba v. lilacina-violacea ; folia iuvolucralia

viridia floret m. Jan., Mart.-Maio, Aug. - In aUvia ad montem „dois

imaos" prope Rio de Janeiro, Junio florens: W.

E. trixoides Mart, Fl. Br. 311. - L. Sta.-. iu campis valde te-

quens inprimis in coUibus lapidosis; herba rhizomate lignoso irregulan,

caulibus sæpius simplicibus, 1—2-pedalibus ,
purpurasceutibus, viscosis;

folia iuvolucralia et corollæ purpurascentia ; floret m. Julii-Sept. — Lund

leg.: in campis ad Uberava et inter lianc urbem et Franca, mtcr S.

Anna et Catalåo,, inter Lagnoso et S. Anna.
. .

E. vindex DC, II. Br. 312. - L.-Sta.: in campis frequens inpnmis

in »+„-:i.-. •!_ , . • i.- . u„_uo t^^^onnw niisilla caulibus fere
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pedalibus canis erectis vix rambsis e rliizomate lignoso tuberoso ortis.

Flor. Åiig.—Xov. post cremationera camporum.

E, amygdctlinum Lam., formå typica et var. J3. elegans (Gardu.)

Baker, et var. oxycJdccna (DC.) Baker, FL Br. 312. — L. Sta.: in campis

inprimis lapidosis vaMe frequens, herba perennis rhizomate lignoso iiiegu-

lari, Va— 1 m- alta, caulibus simpicibua, tempore pluvioso periuutiks;

flor. Jul.—Sept. — lu eainpis iuter Laguoso et Sta. Anna: Lund.

E. sphærocephalum Scliultz-Bip. , FL Br. 317. — L. Sta.: iu silvis

fruticetisque, frutex ramosissiuius elongatus scandens, magnum spatium

occupans; Aprili, Maio fl. "

E, steviæfolium DC, FL Br. 318; var. /S. lætevirens (Hook. et Am.)

Baker. — L. Sta.: in ripis lacuiim et paludibus valde frequens; lierba

perennis, canlibus lignosis, 1— l'/a m. altis ramosis; corolla alba; floret

m. Xov.—Maii. — Ubique in paludibus in itinere iuter L. Sta. et Bom

Fim ru. Aprilis florens observata (W.).

E. monardifoJiinn Walp., FI. Br. 320. — L.Sta.: in marginibus sil-

varum. sepibus, virgultis etiamque in campis fertilibus frequens; frutex:

floret Aprili. Flores svaveolentes, lilacinL

E. dendroides Spreng., FL Br. 321. — L. Sta., probabiliter in palu-

dosis; in lierb. meo desideratur.

E, pallescens DC, FL Br. 324 — L. Sta.: in „ro^as", virgultis

silvestribus sat frequens; frutex arborescens, 6— 12-pedali3; foliis tennibus;

corollæ albæ; m. Jan.—Junii fl. - Ad Porto d'Estrella et Freitas

in vicinia urbis Eio de Janeiro, Maio, Junio florens; frutex arbore-

scens (W.).

E. angtistissimum Spreng., FL Br. 325. — In moute Serra da

Piedade, in jugo versus Sabarii ducente; frutex l~\Vz m. altus, m Jan-

Febr, flor. (W.).

E, halimifolium DC, FL Br. 326. - L. Sta.: in campis frequens,

suffrutex vulgo V2—1 m. altus, caulibus erectis ramosis cauis; coroltø

violaceo-purpureæ; fl. Jan.-Aprili. - Inter L. Sta. et Barbaceiia

multis in campis observavi (W.).

E. intermedium DC, FL Br. 328. — L. Sta.: in campis, suffrutex f-

1 m. altus; Aprili, Maio fl. — Ad Brumado (inter L. Sta. et Bcuba-

dieis

cena) valde frequens.

E. Gaiidichaudiamtm DC , Fl. Br. 329. Varietas (?) involucri p

etc. recedens, — L. Sta.: in campis „cerrados", herba v. suffrutex ad 1
d.

alta.
^ .

E. dhnorpJiolepis Baker, n. sp., FL Br. 331. - L. Sta.: liinc ilUnc m

campis; suffrutex Va— 1 m. altus; flor. Dec. ,

Etipatorii sp., a b. Schultz-Bip. ut E. oblongifolhm (Spreng.)
^ake^

(FL Br. 333) determinata, probabiliter autem non hæc species est. Her

campestris perennis ad L. Sta. lecta. . y^
E. stachyophyllum Spreng., FL Br. 337. — L. Sta.: in campis v^^^^

frequens; herba caulibus fere lignosis simplicibus erectis, e
^J^*^ j,

lignoso irregulari sæpe pluribus gregatim enascentibus, spitbamæis
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ra.

metr. longis; tam in campis ustis quam intactis flor. Aug.—Jau., imprimis

8ept."Nov., svaveolens. Corollæ læte violaceæ; stigmata albicantia,

E. dentatiim Gardn., Fl. Br, 337. — L. Sta.: in campis frequeus: iit

E. Warmingii aliæque species per meuses vernales (Jul.—Oct.) apparet ot

floret; caules mox subligiiosi, ped. 2—5 alti ramosi, ultra annum forte

perdurare possunt, at incendiis campestribus semper succumbuut Folia

sordide griseoque virescentia; corollæ albæ.

E. bracteatum Gardner, Fl. Br. 338, et var. /3. pinnatifidn Baker.

L. Sta.: in campis et virgaltis campestribus valde frorinons; suffrutei vel

frnticulus (?, ubi incendiis camporum haud succumbit?), paucipedalis

(2-3'), erectus, ramosus; flor. Aug. Sept. (etiam in campis haud cre-

TTiatis).

E. trigomm Gardn., Fl. Br. 339. - L. Sta.: herba peronnis, in

campis valde frepuens, inprimis in campis crematis per menses vernales

apparens et florens; corollæ albæ; florens m. Oct. Nov. visa.

Æ. TFamm^/«" Baker, n. sp., Fl. Br. 339. - L.Sta.: licrba perennis

suffruticosa; in "campis inprimis petrosis valde frequena, e rhizomatibus

lignosis irregularibus post incendia camporum caules simplices Va— '''/s

""

altos evolvens, etiam m. vernalibus (Sept., Oct.) florens.

E. dictyophjllum DC, FL Br. 340. - L. Sta.: in campis froqens;

ut præcedentes {E. dentatiim, bracteatum, Warmingii etc.) suffrutex;

rliizomate lignoso irregnlari crasso,, raulibus subsimplicibus c. Va m. altis

nunc etiam altioribus, foliis canescentibus duris; floret mensibus vernalibus

(a m. Jul,).

E. capiUare (DC.) Baker, Fl. Br. 34r. - L.Sta.: Lcrba annua gra-

cillima c. '/3 ra. alta in campis froquens, inprimis in campis lapidosia
m

aridS; flor. Jun. Jul.

E. Jdeimoides H.B.K., FL Br. 342. - L. Sta.: herba perennis, in

campis omnibus valde frequens, '/s-'/a ni. alta, ramosa ramis fortiter

divaricatis. vel simplex. Corollæ albæ v. violaceæ; iuvolucn folia basi

viridia, apice purpurascentia ; flor. Npv.-Mart. - In plantatione Zeæ

Mavdis ad Curvello, Mart. fl., corolla alba: Ltiud.

E. macrophyllum L., Fl. Br. 345. - Ad Eio de Janeiro fCorcovado),

Aug. fl. (Lund),
, ,

. .,,.

K pyrifolium DC, Fl. Br. 346. - L.Sta.: irutex scaudens („cipo )

ramosissimus caulibus digitum et ultra crassis, in silvia hine Ulinc mag-

num spatium occupans: fl. Aug. Sept.
, , t.

c . -np -c) TJr ^T,0 — In Corcovado valde ire-

quens, nsqne ad cacumen: corollæ albæ; Maio, Jun. fl.

Var. /S. inci^qualis Baker. - L.Sta. in sUvis, m. ilart. H.
_

E. megacephalnrn Mart., Fl.Br. 354. - L.Sta.: in campis ertiho-

fibus vulgaris; herba pere.mis, elata, V.-l'/a m. alta, caule erecto sim-

Plici: fl. Oct.-Api-ili;, capitula svaveolentia , ad Tiifoliuni pratense redo-

tent; corollæ carneæ. , . „ c^,^

E. meåeUi Baker, Fl- Br. 355. - L.Sta.: in campis „cernjdos fie-

, , . , ,„oi ^vi»<^ti !/• »^ m alta. caulibus sæpe
quens, herba perennis (v. annua?) eiecta /»— ,3 m. ^x^a, r

gregatim crescentibus; corolla lilacina iuter graminri conspicua: il. Uct.-.Jun.

Vidensk. Meddel, fra den iiaturh. Korenin?. 1890. 1-^

j^



194

K pnrpumsccns Sch.-Bip., FL Br. 356. — L. Sta.: in campis ad

ripas lacus (plauta paludosa), elata, ad 1—1 V'a ni. alta, herba pereunis;

caiilibus purpureis, iuvolueris viridibus purpureo-notatis, corollis stylisque

obscure roseis; m. ]ilart.— Maii flor.

E-BnrchellUBakex, FL Br. 356. — L. Sta. in campis, herba perennis

ad 1 m, alta.

E, chlorolepis Baker, FL Br. 357. — L. Sta.: in campis „cerrados",

sat frequeu&, herba perennis metr. fere alta. Mart. Aprili flor.

E, hirsutum Gar<ln. (Baker), FL Br. 359. — L. Sta.: sufFrutex l—V'j

m. altuSj erectus, strictinsculus , foliis siipra pulchre hieteqite viriJiks,

in campis hine illinc lectus; floret Mart.— Maio.

E. Organerne Gardner, FL Br. 361. — L. Sta.: in campis, et in

saxosis campestribus montis Serra da Piedade vaklo frequeas, fruti-

culus vix 1 m. altus, m. Jan. Febr. fl.

E. betomcceforme (DC.) Baker, FL Br. 362. — Rio de Janeiro:

ubique juxta vias, frutex, inprimis Aprili, Maio flor.; corollæ albæ (Lund).

Var. /?. hastata (Pohl) Baker. — L. Sta.: in campis.

Syniphyopajipus Turcz. — S.reticulatus Baker, FL Br. 367. — L.Sta.:

in eampis, frutex e. 1 m. altus.

Var. Itacohtmiemis &(t\i\\\\z-Bv^, — L.Sta.: in campis, m. Jan. Febr.

florens. — In alpestribns saxosis montis Serra da Piedade a cacumine

usque ad radices silvis tectas frequeutissimus, ffuticulus c. V2 ra. altus.

S, polysiacJiyus (DC.) Baker, FL Br. 368. — L. Sta.-: in virgnlfc

silveatribus, in sepibus etc: frutex altitudinem 2-3 m. attingens, m. Jan.

Febr. fl.; folia virldissima nitida viscosa; coroUæ pallidø roseæ.

Kanhnia Garda. - K.ohloi^gifolia (DC) Baker, FL Br. 369. -L.Sta.:

suflFrutex campestris sat frequens, caulibus simjilicibus, c. 1 m. Wtis,

rigidis, læte viridibus, glaberrimis, e caudice subterraneo crasso lignoso

m. 3Iaii, Junii enascentibus; flor. Jun,—Oct.
Brkkellia Elliott. — B. jmiifolia A. Gray, FL Br. 372. - L.Sta.: in

campis inprimis fertilioribus froqueus, suffrutex vulgo 1—2 m. altus, cau-

libus pluribus erectis strictis gregatim crescentibus ra. Maii- Junii e solo

campestri prorumpentibus; flor. Aug.— Sept.

B. fUffusa A.Gray, FL Br. 373. ~ L. Sta.: herba auuua V2-I ^'

alta gracilis læte vmdis, Jun. fl.

ri

in. Asteroideæ (Fl. Br. VI^ pars III, pag. 1).

leucopsis Baker. — L. scaposa (DC.) Baker, Fl. Br. 6. - L. Sta.:

iu campis inprimis petrosis sterilioribusque , maximo numero in campis

crematis florens; herba perennis acuulis; fl. Aug.-Oct, - In camF!'^

apertis prope Piedade Geraés, Maio fl. (W.).
L. Tweediei (Hook. et Arn.^rn.) Baker et var. pilosa Baker, FL Br. 9.

") inprimis ad liumida," herba pereunis Vj 1L.Sta.: in campis („limpos
, _._^

,

m. alta stricta ; fl. Xov. Dec. et Mart. ; coroUæ luteæ.
Solidago L. - S. microqlossa DC.', Fl. Br. 10. - In campis huini-

diiisculis ad Hytu, Febr. fl. (Lund). -. Sec. Fl. Br. ad L. Sta. liabitat,

nnnc autem in herbario meo desideratur.
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Podocoma Cass. P. beUidifoJla Baker, FL Br. IG. L. Sta.: in

oampis tam fertilibus qnam lapidosis sterilioribus, post incendia cam-

porum maximo numero apparet, valde frecjuens. Herba pereniiis, caulibiis

simplicibns. Flor. Oct.—Febr.; fleres radii flavi^ disci albi.

Aster L. A. Warrmngii Baker, Fl. Br. 23. L. Sta.: in eaiupis

freqnens, inprimis in campis crematis florens; herba pereanis ^'3—1-pe-

dalis, caulibus simplicibus e collo' terrestri crasso irregulari lignoso pro-

deuntibiis; fl. Sept.^Nov,* corollæ luteæ.

A. campornm Gardn., Fl, Br. 24. — L. Sta.: herba pnsilla (2—6-

polliearis) perennis in campis sat frerpiens caule subterranoo'li^^noso irre-

gulari tiiberosOj maximo numero in campis cromatis florons; fl. Julio — Oct.

Eiiireron L. E. maximus Link & Otto, Baker 28. L. Sta.: liorba

perennis ad 2 m. alta, in lacubus et paludibus valdo frøquens, caulibus

teretibus rubropnnctatis; flor. Dec— Febr.; flores radii albi, fl. disci lutei.

E. bonariensis L., Fl. Br. 30. „Herva de S. Joao'' Lagoens.

L. Sta.: herba annua 1— IV/^ m. alta, in hortis, ruderatis, plantationibus,

in pratis humidis jnxta rivulos etc. valde frequens. Flor. Sopt.—Mart.

In cacuraine montis Serra da Fiedado,,Jan. Febr. fl. (W.).

Convza L. C. rimlaris Gartl., Fl. Br. 34. — L. Sta.: in r^tis et

cumpis humidis prope lacus otc, in vallibus, iu silvulLs humidis inprimis

juxta vias. — Herba ffei;|ueiis perenuis, semipedalis gracilis; Flor. Aug.

Oct.; corollæ albæ.

C.chilensis Spreng., Fl. Br. B5. - L. Sta.: in campis; herba perennis

(v. annua sec. Fl. Br.), valgo Vsi—D m. alta, caule simplici stricto; corollfB

primum pallide flavæ, deinde sordide flavo-violaceæ. Flor. Oct.—Febr.

Baccharls L. — B. (jenistelloides Fcva. var. a. trimera Baker," Fl. Br. 40.

— „Carquejo" incol. — lu Serra d'Estrella juxta vias valde frequens.

Jul. fl. (Lund). L. Sta.: sufifrutex ad 1 m. altus, rarius ultra, lætø

viiidis, glaberrima: iu marginibus silvarum, in fruticetis, ad vias inprimis

iu decliviis argillosis, locis subhumidis etc. valde frequens; fl! Maio, Jnn.

Prope Petropolin et multis in locis inter L. Sta. et Barbacena frequens (W.).

Obs. Specimina juvcnilia hujus speciel caules habent vix alatos et

olia ovalia v. fere orbicularia apice rotundata; sensim caules alati evaduut

et folia opprimuntur.

B. miiltisulcata Baker, nova sp. , Fl. Br. 4-5.

herba perennis, caulibus virgatis. Fl. Oct. Nov.

L. Sta.: in campis,

B. apltylla DC. , Fl. Br. 45. L. Sta.: in campis sterilioribus pe-

Nov.
trosis frequens, c. V2 m. alta; inprimis iu campis crematis cito apparet;

herba perenuis caulibus gregatim crescentibus, virgatis; fl. Aug.

B. (iracUis DC, Fl. Br. 45. — L.Sta.: frequens, herba perennis post

incendia camporum in campis apparens, et in apice cauliuni aphyllorum

capitulura solitarium proferens; rhizoma lignosura irregulare; fl. Scpt.-

Nov. (corollæ albæ). — In campis ustis inter Catalao et Paracatu,

Sept. fl. (Lund); in montibus ad Caeté, Nov. flor. (Lund).

B. eriodada DC. Fl. Br. 48. - Prope Barbacena ad Capåo dos

porcoa (haud ad L.Sta. ut iu Fl. Br. indicatum est), m. Jim. Jul. fl. (U.)-

13*
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iJ. lielicTxrysoides DC, FL Br. 51. — L. Sta.: frutox 1—2 m. altuset

altior (fere 3 m.), in vallibus, in solo silvestri olim eiilto nunc fruticetis

tecto fxoqneus; etiam in campis fertilibus prope silvas: fl. Dec.-Febr.

CoroUæ albæ, — Ad urbem Sao Paulo, Dec. fl. (Lmul). - In silvis

et fruticetis circa radices montis Serr.a da Piedade (W.),

B. eJæagnoides Steud., Fl. Br. 53. — In campestribus saxosis moutis

Serra da Piedade, Jan. Febr. ti. (W.). — Inter S.Paulo et Juudialiy

abimdantissima, campos obducens, Jan. fl., et in fierra d'Estrella, Mart.

fl. (Lund).

B. calvescem DC, FL Br. 53. — „Ålecrim" Lagoens. - L.Sta.:

frutex V. arbuscula ad 3—4 m. alta, inprimis in fruticetis humidiusculis

juxta rivulos, etiam in campis „cerrados", in marginibus silvarum frequetis;

flor. Maio—Aug. — Barbaceua etc. (W.).

B, serrulata Pors., Fl. Br. 58. — L. Sta.: in campis Iiumidis, herba

perennis; flor. Febr. Mart.

B. rufescens Spreng. et var. å. varians (Gardn.) Baker, Fl. Br. 63. -

„A.lecrim do camp o" Lagoens. — li. Sta.: in campis inprimis apertis

valde frequens, nunc etiam in virgultis subsilvesthbus; suffiutex vulgo

1—3-pedalis, ramis erectis virgatis caulibus eubterraneis suitiiberosis

lignosis
;

fl. per fere omnes anni menses ; floras odorati. — Item iu campis

inter Rio dos macacos et Contagem (W.). — lu. campis ad Franca,

Jul. fl.: Lund.

B. Selloi Baker, Fl. Br. 68. — Serra da Piedade iu caeumine

montis, frutex 1— l'/^ m. alta (SV.).

B. dracuncuUfolia DC, Fl. Br. 71. — „Alecrim" Lagoens (ob liabi-

tum^ Bosmarini). — L.Sta.: in campis, iu pratis humidiusculis, in mar-

ginibus silvarum, in pascuis et plantationibus, frutex vulgo 1-2 m. altiis.

valde frequeus, fl. Sept.—Aprili. — Multis iu locis inter L.Sta. et Bar-

baceua in itiuore observata (W.). —-Ad Eio de Janeiro frequeiis

(Praia grande, Jardim botanico etc), Aprili Maio fl. (W.), ad instar Cai-

lunæ multa loca in collibus siccis deuse obtegeus (Lund). - In camp^

et fruticetis inter Sao Paulo etSauCarlos frequeutissima ; Jan. fl. (Lund).

B. trinenis Pers., Fl. Br. 73. - Eio de Janeiro (S. Gonzales, ad

montem Dois irmaos, in fruticetis ad Praia grande etc.) valde frequens:

Jun. Jul. fl. (Lund, W.).

A-ar y. rhexioides (H. B. K.) Baker, Fl.Br. 73..- L.Sta.: frutex nuiic

c. 1 m. altus, nunc 1—2—3 m. subsarmentosus fere scandens, ramosissi-

mus,^ in marginibus silvarum et in locis humidiusculis, in decliviis umbrosis

humidiusculis ad vias („barrancas") valdo frequous, fronde lætissime viridi,

lucida. Fl. Jan.- Jul. — In silvis as E
Maio fl.

do frequous, fronde lætissime vindig

i o P^ r a o p eb a ( Mnioquim), Apriu,

n

B. vuhieraria Baker, nova sp., Fl. Br. 75. — L.Sta.: ifi silvulis, ad

vias per fruticetes ducentes, in humidiusculis; frutex v. suSrutex, 1-2 ffl'

alt.; fl. Jan.—Maio.

_

B. Lvndii DC, Fl. Br. 75. - In silvis et juxta vias ad mn»
Tijuca, Praia grande etc. ad Eio de Janeiro frequens, suffrutei 1—
m. altus; fl.Maio, Jun. (W.).
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Var. /J, pimctigera (DC.) Baker, FL Br. 75. — In campis fertilibus et

in fruticetis soli silvestris ad L. Sta., Cont agern, Palmeira et alibi

iuter L. Sta. et Barbacena ; in alpestribus saxosis æqne ae in solo silvestri

prope facenia Brumaclo ad radices montis Serra daPiedado; Jan.—

Maio fl. (W,).

B. oxijodonta DC, Fl. Br. 76. — L. Sta.: in marginibns silvarum,

inprimis in locis umbrosis, fl. Juli.— Jiil. — Jiindiaby, Jan. fl.: Lund.

B. camforuiii DC, var, integrifolia Baker, FL Br. 80. Forraa typica

et var. — L. Sta.: in omnibus campis inprimis petrosis valde frequens;

berba vulgo Vs— Va m. alta, caulibus simplicibus eroctis gregatis; rbizoma-

tibus subterraneis crassis lignosis subtuberosis; flor. Oct— xVprili. *

J5. mrnonioides DC, FL Br. 87. — L. Sta.: in silvulis et fruticetis'

fre«]uens, etiam sed rarius in campis fertilioribus , frutex v. suffrutex forte

1— 2'/2 m., flor. Junio—Sept.

B,hrachyIænoides'DC., FL Br. 81. - L. Sta.: in fruticetis et silvulis;

frutex fronde læte viridi lucida; fl. Jun. Jul,

B, cassinæfolm DC, FL Br. 82. - L.Sta.: in margiuibus silvarum

et fruticetis frequens; frutex ad 2 m. alt. et altior, fronde viridis;.ima,

floribus albis; fl. Jun.-Sept. — Ad radices montium Serra dos Orgaos,

3Iaio-Jun. fl. (Porto d'Estrella, Freitas); ad Kio de Janeiro

ninltis in locis, in fruticetis, agris etc, m. Maio, Jun. fl.: Lund. W.

B. flexuosa Baker, nov. sp., FL Br. 83. — L. Sta.: frutex silvestris

caule ramisque elongatis subscandentibns gracilibus, fere „cipo"; m. Jun.

—Xov. ubique in marginibns silvarum rami florentes e mole froudis*

emergentes cernuntur.
*

'B. prenanthoides Baker, nova sp., L c. 84. — L.Sta.: in silvis, cau-

libus herbaceis c. 1 m. altis; flor. Jan. Febr.

B, humilis Scbultz-Bip., FL Br. 92. - L.Sta.: in campis nuper cre-

matis frequens; e trunco lignoso crasso subterraneo caules plnres c. 10—.

12 cm. Lngi simplices cæspitose evolvuntur; fl. m. JuL—Nov.

B. retiisa DC, FL Br. 94. - „Alcerim" Lagoens. - L. Sta.: iu

marginibns silvarum, fruticetis, pascuis, campis cerrados etc. valde frequens,

frutex 1-5 m. altus, caulibus ad 5 cm. crassis; flor. Jan.-Junio. Fronde-

scentia m. Dec. observata. — In cacumine Serra da Piedade, m
saxosis campestribus (ad 1 m. altus); Jam, Febr. et Maio fl. In campis

apertis inter Lagoa Santa et SeiTa da Mantiqueira sat frequens (W.).

B, suhdentata DC, FL Br. 96. - Ad L. Sta., in campis, Apr.-

Maio fl.

B. tridenfata Valil, var., FL Br. 97. - L.Sta.: in fruticetis, pascuis,

silvarum. marginibns etc, etiam in camporum decliviis prope sUvas valde

frequens; frutex 1-2 m. alt., flor. Dec.-Mart. .- Inter Lagoa Santa et

Barbacena frequenter In itiuere observavi (W.). /

B. subcapitata Gardn., FL Br. 98. - L.Sta.: in campis, in decliviis

(„barrancas"), ad margines silvarum valde frequens, frutex l-3(-6)-pe-

dalis, rbizomate crasso tuberoso lignoso; flor. Febr.—Aug.
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IV. Lndoidece (Flor. Bras. VI, pars III, p. 102).
i

Pluchea Cass. - RQaituc DC, Fl. Br. 106. - „Quitoco" Lagoeng.

L. Sta.: suffrutex v. herba perennis ',^—1(—2) m. alta, læte viridis, in

paluJibus et locis Lumidiusculis, interJum ia ipsa aqua cresceiis. Corollie

pallide rubræ.

P. ohJongifolia DC, Fl. Br. 107. — L. Sta.: suffrutex (?) in pasciiis

et campis humiJis imprimis prope habitationes liuman:is, in ipsis lacubns

et rivulis frequens; Va—1(— -) m. altus, flor. Dec—Maio.

PterocanJon virgatum DC, Fl. Br. 110. — „Quitoco" incol false.

-

L. Sta.: in campis iiiprimis „cerrados" freqnens; herba perennis, vulgo

*/2— 1(—2) lu. alta; fl. Jan.—Maio, Jul. — I,n collibus campestribus siccis

iuter Piedade Geraes et Barbaceua biuc illinc freqnens. — Praia

grande et niultis aliis ioeis ad Rio de Janeiro, Mart.—JuL fl, (Lund, W.)

Prope Sorocaba, et in campis ad Hytii et S. Paulo frequens, Dec.

fl. (Lund).

Aehjroeliiie DC — A. satnreoides DC, Fl. Br. 115. — „Marcella

Galega'', j.Marcella'' incoL — L. Sta.: in campis fortilioribus,, et iu

fruticetis subcampestribus, in silvulis juxta vias, in plantationibus valde

frequens; herba V'a-lVa m. alta. Fl. Mart.-Sept. In palustribus cam-

porum ad Batataes, Jan. fl. (alba et flava): Luud. In provincia Eio de

Janeiro ad Petropolin, in cacumine montis Corcovado, ad Tijiica.

Praia grande, Åprili—JuL fl. (Lund. W\). — In campis, ad vias in

•fruticetis etc. valde frequens inter L. Sta. et Barbaceua, ex. gr. ad

Contagem, Cachoeirinha. Bom Fim, Ressaca etc.

A, alata DC, var. Vavthierimm DC, FL Br. 117. - „Marcella"

Lagoens. — Herba usc^ue ad 2 m. alta, ramosissima. L. Sta.: in Inxiuidis

juxta rivulos, in paludibns vii-gultosis frequens; fl. Åprili—Jun. — l^W
vincia Rio de Janeiro ex. gr. prope Petropolin (W.).

Cnaphallum L. — G.cliCiraHtJufoliumLain., xiiv. S, Gtnidicktudkunm

(DC) Baker, FL Er. 123. — L. Sta.: in pratis, campis huraidiuscuHs ad

ripas rivulorum fre^iuens, 1—2-pedale, glutinosnm, odoratissimnm: i Oct.

—Nov. — Mugy: in campis: Lund,
G. indicum Linn., FL Br. 123. — L.Sta.: in pratis Immidiuscalis,

juxta ripas lacuum, in cultis; flor. Oct.—Nov.
G. purftirenm L., var. y, spicattini (Lam.) Baker, Fl. Br. 124.

L. Sta.: in campis, ruderatis et fraiticetis, ad habitationes Iiumanas,

plantationibus inprimis juxta rivulos etc. valde frequens; herba 0,i--l
^^

annua et perennis. FL per fere omnes anni menses. - Ad viam in su

humidis ad Tijuca (Rio Jan.). ~ Ad Hytu, Febr. fl. (formå
auguåtifoUal-

Lund.

y^v.
i3, filagineum (DC). - L.Sta.: in campis frequens: Dec-

Febr. fl, _ Serra da Piedade (W.).

Var. e. spathuJaUm (Lam.). — L.Sta.

in
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V. Helianthoideæ (Flor. Bras. VI, pars III, p. 137).

RieHi'oiutia Cass. J^. ohlongifoha Gardn., FL Br. 144. — L.Stu.;

in pascuis graiuiuosis, campis fertilibus frequeus: liorba perennis catilibus

strictis baud v. parce ramosis, flor. Nov.—Aprili.

XanthUuu L. - X. stnmariuvi L., Fl. Br. 147. - L.Sta.: in cultis,

ruderis etc. frequens; fl. Sept—Febr.

X. sinnos^im L., Fl. Br. 148. L.Sta.: ut præcedens spec.

Ambrosia L. - A. pohjstachya DC, Fl. Br. 149. - „Losna do

L, Sta.: in plantationibus, silvis, fruticetis propr^
mato" Lamens.

culta frequens, lierba l—2'h ni. alta/ verisim. aunua; H. Jnn., Nor.

In cultis circa S.Paulo, Dec. fl.: Luud; circa Barliacena,
Mart.

Boin Fim, etc; W.

Clibadimu L. a rohmdifoUnm DC, Fl Br. 152. L. Sta.: fre-

quens in pratis prope paludes, in pascnis fruticosis, ad ripas rivulorum;

frutex 4-5-pcdalisj corolla alba; fl. Xov.-Aprili. - Ollaria, Jan. fl.:

Lund: Bom Fim, Piedade Geraes etc. iW.K

Ichthyothere Mart. L CunaU Mart., Fl. Br. 154. L.Sta.: herba

peronnis iu campis vakle frequens; rbizoma cra..um liguosum tuberosum:

caules simplices; fl. Oct-Dec.-Apr. Inter L. Sta. et Contagem pbi-

Tibus in locis.

I. ternifoUa Baker, n. sp., Fl. Br. 156. L. Sta.: in camporum

colUbus aridis; fl. Oct. Nov.

I. rufa Gardn., Fl. Br. 156. L. Sta.: berba campestris frequens;

rbizomir crrsir'lignoso irregulari, caulibns simplicibus c. '/^ m. altis;

flor. Oct.-Febr., imprimis ut L Cunabi Nov. Dec; coroUæ albæ.^
_'" — L.Sta., in silvis,

Puljinnia L. P. Siegesbeclda DC, Fl. Br. 158.

berba altissima. hånd frequens; fl.
Febr. Mart.

M. divaricatwn DC, Fl. Br. IGO.
Melauiuodium L. ^ M. divaricatwn v(.., n. er. x^u. - L.Sta.: m

plantationibus (ro(;as, Cannaval's) frequens, ift fraticetis ad rupes calcareas

ete. Herba annua '/a-l'/a ni. alta; fl. Dec—Febr.

M. j^anicuUtum Ganln., Fl. Br. 161. - L.Sta.: in lacubus et i-alti-

(libus in ipsa aqna crescens, iu plantationibus, in fruticetis ad rupes cal-

careas freriuens. Herba annua gracilis, ad 1 m. alta, ramoaissima
;

fl.J-ebr.

Mart.

de

.4canthospermuin Sclirank. A. xanthiokJes DC, Fl. Br. 162. -„Amor

L Sta.: herba annna, ad vias, habitationes Lu-

manVCin pbntationibus eti. valde fi'equens; fere per omues anui meu.,ei
negro Lagoens.

florens. Rio de Janeiro (Botafogo), m. Maio fl. W.
_

L.Sta.: iisdem in locis ae species
A. hismdum DC, Yl F>Y. im. -

.

- Rio de Janeiro (Jardini botauico etc).
præcedens, valde frequens. —

Agoas pretas, Oct. fl.: Lund.
* _ L.Sta.: herba silveotna

Apr.—Maio fl. (W.).

Baltliuora L. - B. recta L., Fl. Br. 164.

annua, liiuc illiuc in rupibus calcareis, fruticetis apricis etc, gualis.

ramosissima, 1

Jæseria H. B. K.

VI2 m. alta: fl. Dec.-Apr.

J, Inrta Less. et var. gJalra Baker, H. Br. 107.
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L. Sta.: in paluJibus et in udis, in fniticotis propo ripas fluminum
mnc illiuc freqiieus: herba annua fl. Oct.—Jan.

Enhjdra Lour. - E. semits DC, Fl. Br. 169. - Kio Jo Janeiro- in

fossa aJ viam Caminho do Brocco appellatam, Jan. fl. ; herba caulibus r^pen-
tibus.

^

Ecllpla L. - E. alba Hassk., Fl. Br. 170. - L.Sta.: in cultis, ad
vias et in pascuis, mprimis in locis liumidiasciiILs, ad ripas rivulorum etc,

frerpaens; fl. per fore omnes anni menses; corollæ albæ. — Åd Eio de
Janeiro, Maio-Jul. flor., ex. gr. 3Iorro de S. Antonio.

T^ulffla XecL - ^Y. stenoglossa DC, Fl. Br. 173. - L. Sta.: in ^Am,
inpnmis^ad niargiues, et in seftibus valde freqneua; suffrutex 1-3 m.

altiis, elongatus, subscandens; flor. Dec—Apr.
Blainvillea Cass. - B. rhomboidea Cass. et var. imhjcepliala (Garda.),

Fl. Br. 175. — L.Sta.: in hortis et plautatiouibus , in marginibns sil-

vanim et sepibus inprimis prope liabitatioues liumanas vakle frequens;

herba (annna?) vulgo 1-2 m. alta et altior, fl. Jan.-Apr. - In via ad

Praia grande, Jim. fl. (Lund).

Zinnia L. - Z. muUiflora L., Fl. Br. 178. - L.Sta.: circa habita-

hones humanas et in hoi-tis probabiliter haud spontanea; annua; Dec-
Jan. fl. visa.

Wedella Jacq. — \V. paludosa DC, Fl. Br. 180. - Elo do Janeiro
(Dois irmaos), m. Jul. flor. (W.).

TF. i)/?osa Baker, n. ep., Fl. Br. 181. — L.Sta.: in campis iiiimidi-

uscuhs prope ripas lacas, inprimis in solo campestri tempore pluvioso plus

nimus inuudato; herba pusilla, 0,1-0,2 m. Iga., fl. Xov.-Febr.

_
W.maerodontaDC.,l\Bx.lM. - L. S t a. : in campis „cerrados",

in marginibns frequens. Herba campestris perennis, vulgo '/2-I m- '^^^

^^Zl~^^^^^- Corollæ radii flavescenti-albæ.

nihenila DC, Fl. Br. 183. - L.Sta.: in campis fertilioribuS valde

frequens, sufl-rutex c. »/, m. altus; flor. Nov.-Febr., et Maio (sec. Luud).

W. subvdufina DC, Fl. Br. 184. — Ad Petropolin (rancho Maago

largo), m. Maio, Jun. fl. : W.
,

•

'

W. modesta Baker, n. sp., Fl. Br. 185. - L.Sta.: in silvuUs, frnti-

cetis, m marginibus silvarum', etc.

Wedeliæ sp. indeterminata in rupibus calcareis ad L. Sta. ,
I^'>v

'

TT.

^ L Sta.:

et floren,3.

Jan. flor.

ispilia Thouars. - A. Wm
in campis

3 maximo numero p
herba rhizomate maximo irregulari-tuberoso lignoso, fl. Ang.-Nov., raris-

sime Maio, Jun.

A. foliaceu (Spreng.) Baker, Fl. Br. 193. - L.Sta-: in campis,
&«

qncEs, maximo numero cito in campis ustis apparens et florens,
herba

perenms rhizomate lignoso irregulari-tuberoso, caulibus >/.-!' I.:,'-;
fl-^""'

Xov.f-Dec).

A. reflexa (Schultz-Bip.) Baker, Fl. Br. 196. - „Bein me quer"

Lagoens. - L.Sta.; in campis frequens , herba perennis erecta 'h «

alta .simplex; fl. Sept-Jan. - In campis ad Tijuco, Aug. fl.: L«'"'^'

^

\

•
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A plujUostacIiya Baker, Fl. Br. 201. — L. Sta.: in silvulis, inprimis

in marginibiis, et in campis fertilioribiis prope silvas; fl- Jan,

A. hispicljtla Baker, n. sp., FL Br, 201. — L. Sta.: iu marginibus

' silvarum, suffrutex 1 — 2 m. altus; fl. Febr.

A. Clausseniana Baker, n. sp., FL Br. 202. — L, Sta.: in campis

fertilioribus; fl. Jan.—Maio, Aug.

Yerbeslna L. — V. glahrata Hk. et Årn., FLBr.211, In marginibns

silvarum et in 'udis ad Capella nova, Aguas claras etc, Aprili,

ilaio fl.; frutex 2-2V2 m. altus (W.). - Vix autcm ad L. Sta. nt in FL

Br. indicatur.

Salmeopsis Bth. - S. Clausseni BtL, FL Br. 217. - L. Sta.: in

silvarum inprimi-s marginibus, in fruticotiri vakle frerpicna; frutex fronde

læte viridi, subsarmcntosus; corollæ albæ; flor. Dec— Apr.

Viguiera H. B. K. — V. dissitifblia Baker, FL Br 225. - L.Sta.: in

campis valde frecpiens, tam iu lapidosis apertis quam iu „cerrados". Horba

perennis caulibus Va-V2 m. altis simplicibus; fl. Aug.-Mart. inprimis in

campis crematis.

F. rohusta Gardn., FL Br. 227. - „Mal mo quer - Bern me

quer^' Lagoens. — L.Sta.: frequeus in campis . inprimis fertilioribus,

herba perennis, 1— IV2 m. alta, stricta; fl. Mart.-Apr. - Multia in

campis inter L. Sta. et §arbacena iu itinere observavi, ex. gr. ad

Cachoeirinha, Ollios d'agua, Contagem, Funil ad Kio Paraopcba, Bom Fim,

Piedade Geraes, BrumadOj Barbacena (W.).

Echinocephalum Gardn. - E.latifoUiim Qs^vån., Fl.Br.230. - L.Sta.:

in silvis, sat rara, fere 1 m. alta; fl Febr. Mart.

SpUanthes L. — S. Acmella L. et var. uUginosa (Jacq.), FL Br. 232.

- „Agriao", „Agriåo de Parå" Lagoens. ^ L.Sta.: in hortis, plauta-

tiouibus, ad ripas lacuum prope culta etc. frequeus. Herba annna et

perennis, fl. Nov.-Febr., 3Iaio, Jun. In silvis ad Corcovado, Praia

grande (W.). '

.

5. urens Jacq., FL Br. 233. - L. S ta.: in campis „cerrados". inpnmis

nuper ustis frequeus; caulibus strictis simplicibus pedaUbus e rliizomate

prorumpeutibus; flor. Sept.—Nov. Corollæ albæ.

S. arnicoides DC. var. maeropoda (DC), FL Br. 234. - L.Sta.:

herba campestris, 'U~-'U m. alta, caulibus erectis simplicibus, perennis,

in campis cerrados sat frequeus; flor. Oct.-Jan. Lignlæ Aavæ (j^allide).

Isostigiua Less. — L peucedanifolkm Less., FL Br. 241. - „Cravo

do campo", „Cravinlio" ad L. Sta. et in S. Paulo. - L.Sta.: in campis

frequeus; caules l™2-pedales stricti simplices, e rhizomate irreguluri

lignoso enati; floras atropurpiu-ei, svaveolontcs, flor. Sept.—Dec. In campis

ad Hytii: Lund.

Cosmos Cass. — C. caudatn^ H.B.K., FL Br. 242. - L. Sta.: ad

vias per silvam ducentes etc, haud frequens; Oct. fl. — Ad Rio de Ja-

neiro frequens, Jun. Jul. fl. <W.).

Bidens L. - B. jnUs(t L., FL Bn 244. - „Picao'- Lagoens.

L.Sta.: in silvis ad rupes calcareas, in liortis et plautationibus etc, valde

frequens; annua ^v. interdum perennis); flor. Xov.—Maio.

B. ruUfolia H. B.K., FL Br. 245. - L. Sta.: in marginibus silvarum

*ri
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et sepibus vakle frer[uens, stiffrntex caulibns elonjfatis sarmeutosus, fere

scaudens, floribus imiumeris lutcis v. fere aurautiaeis odoratis se&e ocutos

advertens: fl. Nov. et Maio. — Variis in locis inter L. Sta. et Baiba-

cena iu itinere observavi, ex. gr, Cachoeirinha , Contagem, Eio dos ma-

cacos, Rio Paraopeba, Bom Fim, Piedado, Brumado etc. (W.).

_B. Gardneri Baker, FL Br. 246. - „Picuo^^ Lagocns. — L.Sta.iin

campis inprimis fertilioribus frequeus; lierba poremiis vulg-o Vz—*/3 m.

alta. CoroIIæ luteo-rubræ; flor. Dec—3Iaio. Iu campis inter L, Sta. ef

Cachoeirinlia. Coutagem et Rio dos macacos' frequeus (W.).

B. (jrareolens Mart., Fl. Br. 248. — L. Sta.: iu campis frequens;

herba perennis, rbizomate lignosOj caulibns erectis ad V.U ui. altis. Flor.

Jan.—Maio. In campis ad Brumado, Bom Fim (W.). — lu campis ad

Franca frequens, Jun. fructif. (Luud).

GaJlnsoga E. et Pav. — G, paniflora Cav., Fl. Br. 200. - Bio de

Janeiro (ex. gr. Botafogo, Jardim botanico), 3Iaio, Jun. fl. (^X
Calea L. - C lantanoides Gardu,, Fl Br. 254. — L.Sta.: iu fruti-

eetis, pascais, in campis fertilibus, inprimis prope silvas, snffrutex ^h-

Vli m. altus. Fl. Febr.—Apr.

a Claiisseniana Baker, Fl Br. 265. — L. Sta.: herba perennis, rbi-

zomate tubcroso caulibiL-. ^trictis simplieibus; corolla flava; fl. Kor.—I*^-

C. platylepis Scliultz-Bip., Fl. Br. 207. — L. Sta.: iu campis „cerrados",

in fruticetis. ad margiues camporura jaxta silvas vakle frequens. Bhizoma

magnum cra&sum Ivguosnm irregnlare, caulibns erectis strietis. Corolte

luteæ odoratæ; flor. Oct.-Jau.

Calem sp. in campis ad L. Sta., laud determinata. Herba pereuuis:

Febr. fl.

?

VI. Ilelenioideæ (Fl. Br. VI, pars III, p. 267).

Tagetes L. — T. erecta L. — L.Sta., in hortis, culta.

T. minnta L., Fl. Br. 273. -- „Cravo de defuiito^' Lagoeiis.
-

L.Sta.: in pascuis graminosia inter frutices, in cultis, „ro^as" freiiueiis;

canles interdum ad 2-S m. alti, tnnc antom soliim steriles visi; corolla

lutesconte-alba ; fl. Mart.-Maio. Ad radices montium Serra d'EstielU

(Fra^oso), ad ranclio „meio da Serra", Junio li. Item ad Kio Parao-

peba (Funil), Bom Fim, Brumado etc. freqwens.

Poropbyllmn Vaill. - P. rnderale Cass., Fl. Br. 282. - L. S t a^ fre-

queus in silvulis et pasciiis fruticosig, etiam in campis „eerrados".
HerM

erecta ramosa, 1/2- 1 m alta, glauco-pruinosa; fl. Dee.-Maio, JuL, -^"^^•

— In cultis ad S. Paulo, Dec: Luud.
P. Marta Baker, n. sp., Fl. Br. 284. — L. Sta.: herba aiimia v.

perennis, in campis sat frequens, glaiicopruinosa; fl. Dec.-Apr.
P. lineare DC., Fl. Br. 285. ~ L. Sta.: in campis freqnens: h"»^

rliuomate irregnlari-lignoso
, V»-l m. alta glauco-pruinosa, foetida;

H» •

Nov.—Aug. . *

Pectis L. - P. apodocephala Baker. Fl.Br. 288. - L.Sta.: in cafflr'^

sterahbus, haud frequens.
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Yll. Ajithevudeæ (FL Br, VI, pars III, p. 289).

Authemis L. — A. Cotula L., Fl. Br. 291. — L. Sta., in horto; Jan. fl.

Malrioaria L. — M. Parthemtm L. — L. Sta.: in hortis, sub nomine

„Artemisia*' culta; flor. Dec.—Febr.

YIII. Seneciomdece (Fl. Br. 'TI, pars III, p. 295).

Erechthltes Eafin. — E. hieracifolia liaf., Fl. Br. 298. - „Maria

G o ni es" incol. — L. Sta.: in ripis lacunm, in bortis et plantationibus,

ad vias etc. valde freqnens; herba annua, c. V2 m, alta; coroUæ flave-

scentes; fi. per fere omues aiini menses.

E.jgnohilis (Sclmltz-Bip.) Balver, Fl. Br. 299. ~ L. Sta.: in campia

cerradoV frequens, lierba annua caule simplici; coroUæ sordide flavæ: fl.

t

Dec—FeLr.

E. valerkmæfolia DC, Fl. Br. 300. - „Serralha do canipo", „Maria

Gom es" incol. — L. Sta.: in Iiumidis et paludosis prope rivulos, in plan-

tationibus, herba amiiia, erecta, c. 2-pedalis, caule basi interdum radi-

caute; corollæ radii pallide roseæ v. canieæ, disci sordide flavæ; fl. per

omnes fere anni menses.

Senecio L. - S. Goyazensis Gardn., Fl. Br. 302. - L.Sta.: in palu-

dosis, juxta ripas lacns freciuens; lierba erecta simplex ad IV4 m. alta,

probabiliter annua; flor. Dec. Jan.

S. PohUi Scluiltz-Bip., Fl. Br. 303. - „Serralha do campo" incol.

- L.Sta.: in campis „cerrados" frciiuentissima , herba '/3-I m. alta;

floret Dec. Mart.; corollæ roseæ. - Serra da Fiedade, in campestribus

saxosis freqnentissima ; fl. Jan., Febr., Mart. (W.).

S.trixoidcs Gardn., Fl. Br. 305. - L.Sta.: in campis freqnens, fnitex

1-2 m. altiis; caules plures simplices vel ramosi e trunco subteiTaneo

lignoso crasso orti; fl. Jun.-Sept.; corollæ albæ. Caules et folia odorem

terebinthinum scatent. - In campis inter Rio S. Marcos et Paracatu,

Sept. fl., ad Franca, Tijuco, Ang. fl. (Lund).

S. leptoschizus Bang., Fl. Br. 306. - In apricis ad rivulum Riacho

fundo. Mart. fl. (Lund).
, . „ ..

S. brasiUensis Less., Fl. Br. 322. - L.Sta.: in silvis, ad ripas fluvii

Rio das velhas etc. SiÆrutex 1-2 m. altiis; fl. Sept., Oct. - tirca

Franca in huraidis, m. Jul. lu omni provincia S.Paulo frequentissima

,
(Lund).

IX. Cynaroldeff (Fl. Br. YI, pars HI, p. 325).

Arctium L. - A. minus Schk., El. Br. 327. - L Sta.: ad vias in

ruderatis etc. Florens in variis mensibus visa (Dec, Jan., Mait., Apr.,

Jiiu.). „Bar dan a" incol.
. , ,. „,„„.^+„

Carlhamus tinctorins L. - A^afråo do reino; m hortis plantata.
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X. Llgulatæ (FI. Br. YI, pars III, p. 330).

Cichorium Intybtis L. — Vulgo ,,AImeirao'\ — L. Sta., in liortis.

Sonchus L. — S. oleraceus L., Fl, Br. 335, — „Serrallia" Lag. -
L, Sta., iu Iiortis et ruderatis freqnens. Åniiua; fl, Dec—Apr.

Hieradnm, - H. Warmingii (ScliuItz-BipO Baker, n. sp., FI. Br. 338.

L. Sta.: herba campestris rara, c. Va m. alta; fl, Nov. Dec.

XI. Mutisieæ (Fl. Br. YI, pars III, p. 339). O

^

Moqulnla DC. — M. paniculata DC, Fl. Br. 346. — L. Sta.: in mar-

^'inibus silvarum et fruticetis frequens, etiara in campis „cerraclos" prope

silvas, friitex 1—3 m. altus parce ramosas; fl. Jun.—Aug. — In viciuia

Barbacena freqnens, Maio fl.: W. In, campis ad Franca, Jul.fl.: Lund.

Seds Less. — S.discoidea Less., Fl. Br. 85-8. — Serra da Piedade,
in jugo moutis ; suffriitex; fl. Jan. Febr.

Chuquiraga Juss. — C. macrocephala Baker , n. sp. , Fl. Br. 359. -
L. Sta.: frutex '2—2^2 m. altus, in silvarum margiuibus, fruticetis etc

frequens; fl. Malo-Jnl. In alpestribiis montis Serra da Fiedade, Maio fl.

C. tomentosa (Spreng.) Baker, FI. Br. 3G0. — L.Sta.: in marginlbus

silvarum et fruticetis, frutex raraosissJmusinterdam fere scandens, interdum«

arbuscnla. Fl. Maio-Aug. „Espinlia d'agulha" incol.

C. glabm (Spreng.) Baker, Fl. Br. 368. - In silvis ad marginem
Eio grande, Jul. fl.: Luud. - L.Sta.: in fruticetis etc. frequeus; frutes

ramosis.simu3 ad 5-6 m. altus ramis elongatis spiiiosis sarmentosis, fere

„cipo"; spinæ interdum in eodem ramo nonnullæ rectæ ad 2 cm. longæ,

ahæ recun^atæ breviores (c. 3-4 mm. -Igæ); fl. Maio-Jul. — In campo

aperto („limpo") initio Maii propo Brumado arbores vidi duas ad baue

speciem certe ducendas inflorescentiis juvonilibire, magnitudinis modiocris.

Bariiadesla Mutis. - B. rosea Lindl., Fl. Br. 364. - L. Sta.: in fru-

ticetis, marginibus sflvarum frequcns, frutex, interdum fere subscandens
V. arbuscula; fl. Jun.-Sept. - Ad Petropolin (rauclio Mango largo),

Maio. Jun. fl. (W.). Uberava, Jul. fl. (Luud).
Stlftia Mikan. - S. parviflora D. Don., Fl. Br. 350. - L.Sta.: in

eilvis m. Sept. deflorata lecta; arbor mediocris altitudinis.
S. chnjsantha Mikan, Fl. Br. 35L - lu silvis, C or c o vad o, frntex

et arbuscula; fl. Maio, Jun. (Lund, W.).
Trkhoduie Cass. - Trichodme n. sp., affin. maximæ Less. - Ad

_

L.bta. in campis altis editis, herba perennis rara; Febr. flor.

Chaptalia Yent. - C. nutans (DC.) Hemsley, Fl. Br. 377. - L.Sta.:

„Lmgua de vacca" incol., frequens ad vias in silvis, in plantationibus
et bortis etc; fl. Sept.-Nov.

CJi. integrifolia (Cass.) Baker, Fl. Br. 377. - L.Sta.: „Lingua de

vacca incol., in campis irapriæis lapidcsis freqnens, etiam iu camp«

*) Deterra. E. Warmiu
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crematis ex. gr. ni. Octobris floreus; flor, Oct.—Xov. — Ad Franca,

Mugy, Juquiri, Taubaté et aliis in campis editis prov. S. Paulo, Nov.fl.;

„flos sub anthesi erectus, post 'antliesiu nutans": Lund.

Triils P. Brodne. — T. divaricata Spreng., FL Br. 384. — _
„Casa-

dinha" incol. — L. Sta.: in silvis, ex. gr. in rupibus calcareis, in cultis,

ad margines silvarnm, in sepibus frequens; suffnitex v. lierba ramis elon-

gatissimis fere scandens, odoratus, fl. Mart.-Aug., Nov.; coroUæ ochro-

leucæ V. fere albæ. — Rio de Janeiro: in sepibus ad Praia grande,

Botafogo etc, Jul. fl.: Lund.

T. opliiorMza Gardn., Fl. Br. 386. - L.Sta.: in campis „cerrados";

herba perennis, vulgo Va—1 m. alta; fl. Jun.— Sept.
_ _

T. (/Jaherrima Less., Fl. Br. 386. - L.Sta.: in campis mprimis

fertilioribus, herba 1-Vh m. alta, baud freriuens; floras rubescenti-luteæ,

fere ut in Tagetes, odoratissimæ odore fere BesecU odoratm et Vtolæ

odoratæ: flor. Jan. Febr. - Herba 5-7-pedalis in pratis hunudis ad

Hyt'u; Febr. fl. (Lund).

T. verhasciformts Less., Fl. Br. 387. - L.Sta.: rarissima in campis,

Maio flor. .

r. sjiicata Gardn., Fl. Br. 388. - L. Sta.: herba c. '/a-l m. alta,

in marginibus silvarnm, in sepibus etc. frequens; coroUæ luteæ, STaveo-

lentes, fl. Maio, Jun.
'

. .

T. ghitinoscl G. Don., Fl. Br. 388. - L.Sta.: in campis frequens,

inprimis in coUibus petrosis; suffrutox vulgo simplex, stnctus, c. 1 m

altus; corollæ lutoæ; flor. Maio—Jul.
t Cf

Jttiigia L. fll.
- X fioribunda Less., Fl. Br. 393. - L bta.: m

campis fertilioribus, in marginibus silvarnm, præsertim prope habitationes

humanas frequens; herba 4-8-pedalis erecta, apice ramosa; flor. Api.

Jul. Item in campis variis inter L. Sta. et Barbacena visa, ex. gr.

ad Cachoeirinha, Coiitagem, Bom Fim, Piedade Geraes.
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\ ,

Botaniske Exkiirsioiier.

1. Fra Yesterhavskystens Marskegne.

Af

Mug. Warming.

(Med 2 Tavler og 9 Figiirgruppor).

Deu vesteijydske Bonde skjelner mellem i Bælter "af Land, hvis

Natur og Tilblivelse er ham vel bekjendt: Geest, Marsk, Forland

og Vader. Geesten er det gamle Land med sit KuUestenssand
j

og sine Rullestene; det skylder Istiden sin Oprindelse, og det

skraaner jævnt eller med Bakker mod Vest; Lyngheder og Sand-

marksvegetation ere dets Særkjende. Marsken er det i de sidste

Åartusender dannede nye og særlig det af Mennesket inddæmmede

Land; dets Jordbund er „Klæg" o: fint Ler, der i fugtigt Vejr

er fidtet og klæbrigt, nigjennemtrængeligt for Vand, saa at der paa

Vejene ved Færdselen opstaaer et Lerælte, men som i tørt Vejr

kan blive saa haardt og fast, at det revner, og Klumper af det

vanskelig slaaes itu; Vegetationen er Græsmark, tildels fremkaldt

ved Kunst. Forlandet er det udenfor Digerne liggende, men af

Vegetation dækkede Land, Forløber for den inddæmmede xMarsk;

dog hører man ogsaa Navnet „Marsk" og „Marskeng" anvendt for

saadant Land, vistnok især naar den ikke inddæmmede Strækning

er meget bred. Bunden er Klæg, og Vegetationen er helt og

holdent upaavirket af Kulturen. Udenfor Forlandet komme endelig

Vaderne o: de Strækninger af Havbunden, der lægges tørre i
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Ebbetiden, og paa hvilke de første Eepræsoutaiiter for Landplanter

indfinde sig (se Tavle VI).

Betiuselserne for Marskdannelsen' ere navnlig to: det stærke

Tidevande og Flodvandets Eigdom paa uorganiske

Smaadele. To Gange i Døgnet er der Flod og to Gange Ebbe;

Flodvandet er uklart, graaligt og smudsigt, fordi det er fyldt med

utallige, yderst fine mineralske Dele (Ler, Glimraerblade, mere eller

mindre fint Sand o. a.), vel ogsaa enkelte organiske Bestanddele;

under Højvande er Vandet i Eo, og da synke de medførte Masser,

„Slikken", tilbunds; Døgn efter Døgn og Aar efter Aar højnes

Havbunden ved denne „Tilslikning", og er det end i do allerfleste

Tilfælde en vderst ringe Tilvæxt, f. Ex. 1 Fod i et Aarhundrede,

der finder Sted, saa er der dog ogsaa Exempler paa en langt

-8de
96^1 endog f. Ex. 8" ved en enkelt Isflod (7åe

Janual- 1839), og ved særlige Forholdsregler har man enkelte

X

Steder naaet 6 Fod i 1 Aar.

Før eller seuere kommer der et Tidspunkt, da Bunden tør-

lægges under Ebben, og der findes nutildags i milevide Strækninger

et Bælte paa indtil 4 Mils Bredde, som tMægges under Ebben;

dette er „Vaderne".

Vil man f. Ex. rejse over til Manø, da, kan dette kun ske i

Ebbetiden; nian maa kjore eller vade den Milsvej, der er mellem

øen
A)

angiver i Begyndelsen den Vej, paa hvilken man skal l^øre, og

_ _ - ^ t • i__ •11-^,-. TTinlnna
Bund

ville synke dybt ned ; men er man kommen over det dybeste, hvor

Vandet i Regelen kun naaer højst til Hjulnavet, høre Vejmærkerne

snart op, og den sidste halve Del af Vejen kjorer man som paa

et Stuegulv i den Eetning, man selv vil, men talrige Hjulspor vise

dog, hvor den nærmeste Vej gaaer; man Ifører over en af smaa

Bølger furet , fast Havbund , der er fuldstændig fri for Stene
,

og

paa hvilken Tusender af „Sandormeskud" ere de eneste Forhøj-

ninger, og nogle Sandmuslinger foruden talrige fiskende Maager,

Kjler, Storke o. s. v. omtrent det eneste levende, der sees; noget
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blankt Yand staaer endnu tilbage hist og her, og et og andet lille

lavt Vandløb passeren, i hvilket Tandet er i svag Stramning udad

eller indad alt efter Tidspunktet. Xær ved Manø^ hvor Bunden

bliver en Smule højere, træffes den første Landplante, „KTeller"'en,

Salicotmia herbacea] først sees kun enkelte Exemplarer hist og

her, saa bliver der flere og flere, og tilsidst kunne de staa ret

tæt, med f. Ex. en Fods Afstand mellem Exemplarerne — sikkert

det bedste Billede af Asiens Saltstepper, som vor Natur kan op-

vise (se Tavle VI). Endelig ere Vaderne passerede, og et dybt
H

Hjulspor fører os ind paa Forlandet over Gammel Manø; en anden
m

Og tæt Vegetation afløser Salicorniaen.

Vi ville nu lidt nærmere betragte Plantevæxten og den Rolle,

som den spiller i Naturen.

A. Havgræsforniatioiien.

Ved Havbundens Tilvæxt i Højde spille baade Djr og Planter

en stor Eolle. Hvad Dyrelivet angaaer, er Vandbjguiugs-Iusiiektor

Grove vel den, der stærtest bar frembævet dets Betydning; men

vistnok fortjener .denne Side af Sasren en lanjrt mere indgaaeudeo"" ^" *""o

Undersøgelse. Det er. efter barn især Masser af en lille gravende,
1

i smaa ^Huller eller Eor i Slikken levende Eingkrebs {Corophhm

amphicorne) med lange og tykke Antenner, som bidrager til Dau-

nelsen af Vaderne ved at sammeukitte Slikken om sig. Den skal

forsvinde i September, og indtil næste Foraar er Tilslikningen

da ringe. Men andre Dyr findes ogsaa og i Mængde: Børsteorme,

Sandmuslinger, Paludinella o. s. v., og visse mikroskopiske Djr

eller Planter (muligen Peridinier) findes i saadan Mængde, at

Slikken „fosforescerer i boj Grad, naar man om Natten gaaer over

et Vad". Dyrenes Eester, Skaller, Exkrementer o, s. v. bidrage

naturligvis i bøj Grad til at frugtbargjøre Slikken, den vordende

Marskbund.
t

Ogsaa Planterne spille en vigtig Eolle. Som de første, der

efter min Opfattelse .bidrage til Landvindingen, vil jeg. nævne
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Zostera marina Og BuppiaQi'nQ. De sidste erindrer jeg ikke selv
t

at liave seet ved Yestkysteu, men de findes der, og vi have dem

jo mange andre Steder i Danmark, hvor der er Marsk, hvis Til-

bliveise er den samme som ved Vestkysten , f. Ex. ved Kallebod-

strand og flere andre Steder af det sydøstlige Sjælland, Roskilde-

fjord, LiraQorden o. s, v.; og paa saadanne Steder se vi Ru.p-

p/aerne i Mængde sammen med Zosfercu Mellem Havgræssets

tætte Skud og Blade er der forholdsvis Eo, og her samle Flod-
w

bølgens Smaadele sig i større Mængder. Ted Hjerting Bugt har
r

jeg flere Steder seet Havgræs-Enge, hvis Bund var et hlodt Slik-

mudder, sortfarvet af organiske Dole, og som i Ebbetiden tildels

blottedes, saa at de grønne eller mørke Blade laa fladt hen over

Bunden. Hist og her foregaaer Landdannelsen jo uden Forbindelse

med Kysterne (i hvilke Tilfælde Statens Eettigheder til Nydannelsen

ere større end, hvor den udgaaer fra det alt existerende Land,

ialtfald efter tydsk Eet); jeg formoder, at det her er Havgræsset,

hvis pletvis forekommende Enge have dannet Begyndelsen og hojnet

Bunden. Da Zostera s Morfologi endnu ikke er saa godt tjendt,

som den fortjener at være, meddeles her følgende.

Zostera luariiia L. (1:avle YII).')

Zostem marina L. har et vidt krybende, bugtet, trindstænglet

Ehizom, der fæster sig ved talrige, knippestillede Rødder i den

bløde Havbimd. bn-tende sig op og ned, tilhøjre og tilvens re.

Det er noget dorsiventralt. Bladene staa paa Siderne i 2 Eækkei

og ere alle Løvblade med omfattende Grund, skilte ved korteie

eller længere Stængelled. der regelmæssig bugte sig lidt til de to

') Literatur: Grønlaud, Bot. Ztg. 185L Hofmeister, Bot.Ztg.lSo2.

DuvalJouve, Particularités des Zoste;-a marina L. et nana Kom,

1873. Falkenberg. Vergl. Untersuch. tlb. d. Ban d. Veget Urg. a

Monocot. S. 24. F. W. C. Areschoug, „Jomférande ™^
^^^^^J^^^'^

of^-er bladets anatomi« (Limd, 1878), S. 200-202, med Tab. IN, ng.^^

Lanessan, Assoc. Franc. 1875. Clavaud, Sur le

"^'-''^f'^'f'J'
fécoudation du Zostera marina (Actes de la Soc. Linn. de Kmxle.mx

4 Sér., II, 1878J. Engler, Botan. Ztg. 1879. Aschersom Engler

og Prantls Nat. Pa.-Fam. Hj, Jensen, Zosteras Spiring, Bot. li-i=.?Kr.

S^VII, 1889. Eichler, Bltithendiagramme, 1, 86.

14
Vidensk. Meddel, fra den natnrh. Foren. 1890.



210

Sider (Pig. 2 og' 7). Nedenfor livert Blads Eygside sidder der

lige over hinanden to Knipper af Rødder; hvert Knippe kan ved

Grunden være indesluttet i et fælles, undertiden ret langt Parti,

en Coleorhiza (Fig. 6, 7 o. s. v.); paa den ældre Del af Ehizoinet

efterlades ofte grubeforniede Ar efter dem. Bladene have tilsyne-

ladende ingen Axelknop; men ved den øvre Ende af det ovenfor

staaende Stængelled findes der lige over Bladets Medianlinie en

lille Knop, der maa betragtes som den forskudte Axelknop. Ved

hvert Bladfæste sees altsaa til den ene Side to Eodkuipper og

over dem et omfattende Blad, til den modsatte Side og under

Bladet en lille Knop (Fig. 1, 2, 5, 7). Det 1ste Blad paa Axel-

knoppen vender ind mod 31oderaxeu og er et skedeformet Lavblad,

de næste folge med Va Divergens og ere Løvblade (Fig. 3). Da-

værende Docent Didrichsen har for c. 30 Aar siden vist mig

disse Knopper, og i „Botan. Forening" omtalte og foreviste jeg

dem 1S69, men ellers synes dette Forhold ikke at være omtalt,

selv i nyere Arbejder ere de ikke nævnte , særligt tænker jeg paa

Englers Fremstilling af Væxtforholdene hos Zostera (Botan. Ztg.

1879)1)

Sjældent udvikles disse Knopper til Skud, hvis Stilling ' natur-

ligvis er den samme (Fig. 7), og at disse Skud udgaa fra deu

øvre Ende af et Stængellod lige under et Blad, har man heller ikke

været opmærksom paa.

Af mine Figurer vil det sees, -at disse Grenes 1ste Blad

(mærket /i Fig. 5 og 7) sidder umiddelbart ved deres Grund, og

at det næste («) er fjæruet betydeligt fra det, og dette er det

første, der bliver forsynet med Eodknipper.
Ehizomerne kunne bliv^ 20— 30 Cra. lange og endnu længere;

de ældste Dele blive tilsidst morkt brune og blanke; kun en kort

forreste Del bærer Eødder og Blade (Fig. 1). Nogen i Havbunden
fremvoxende Spids, der baner Vej for Ehizoraet, sees ikke her,,

som hos saa mange andre Planter, men Ehizomet ender med et

under en Bue opad bøjet Bladknippe, ved hvis Grund Eodderne
efterhaanden bryde frem (Fig. 1 , 7) , og Ehizomets Vandring over

og 1 den bløde Havbund maa foregaa derved, at de ældre Dele

efterhaanden lægge sig ned og rodfæstes.
I flere Punkter stemme mine Undersøgelser ikke med Englers.
Efter Engler skal Zostera have et ubegrænset Hoved-

skud; jeg tvivler meget paa, at nogen Axe her er ubegrænset.
Der skal endvidere paa dette Hovedskud findes „schuppen-

formige Niederb latter", fra hvis Axler der udgaaer ned-

Iiggende, rodslaaeude, sterile Skud, der først i et senere Aav

') Paa Grønlands Fig. 2, Tav. IV, sees disse smaa Knopper eiKliw

paa deres Plads for Forskydniugen , eller rettere : for Strækningen uf

deu underliggende Axedel ; hos H o fm e i s t e r er Forskvdningon
afbildet

1 sui Begyndelse (Tab. III, Fig. 40), men ikke omtalt.
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bringe Blomsterstantlo; heller ikke denne Fremstilling stemmer med

mine Iagttagelser; dels udgaa disse Skud jo ikke fra Bladaxelen

selv, dels har jeg af Lavblade kun kunnet finde eet eneste paa

hvert Skud, nemlig, som alt nævnt, dets allerforste, grundstillede,

mod Moderaxen vendende Blad, der er en pladeløs Skede (mærket

1 i Fig. o). De blomstrende Skud, som jeg har opgravet, havde

et langt, mangeleddet Ehizom, der havde kortere StængeHed end

de vegetative samt var tyndere og uforgrenet; dorpaa bøjede den

egentlig blomstrende Del sig opad, frit bølgende i Vandet, hvad

intet vegetativt Skud gjør. Deus Stængelled kunne blive meget

længere end Rhizomets,'' indtil en halv Meters Længde.

Engler fortsætter dernæst: „Der erste fertile Spross ist

haufig ganz frei und tragt 3—1 Kolben in der von Eichler be-

schriebenen syrapodialen Anordnung; die folgenden fertilen Seiten-

sprosse verwachsen aber mit dem Hauptsprosse em grosses

bis zur Basis ihres adossirten Vorblattes." Han har aabeubart

aldeles overseet, at alle Skud, ogsaa de vegetative, ere for-

skudte, og at intet Skud er „ganz frei", de vegetative endog

lielt forskudte; og mindre rigtigt er ogsaa Udtrykket „bis zur Basis

ihres adossirten Vorblattes", thi dette staaer vel altid saa langt

nede paa Sideskuddet, som det kan komme, men Højden, til hvilken

Sideskuddet forskydes, er forsigellig; rigtig er derimod den Iagt-

tagelse, at det nederste fertile Skud {bs i Fig. 5) forholder sig

som de vegetative („ist ganz frei", som han kalder det), medens

Forskydningerne blive mindre hos de følgende Grene, idet.de kun

ere forskudte et Stykke op paa det overliggende Stængelled.

Englers Beskrivelse af Stængelens Form ovenfor og neden-

for den forskudte Blomstergren stemmer heller ikke med lume

Iagttagelser. Jeg finder, at Tværsnittet af Stængelleddet mellem

Bladet og dets forskudte Axelskud er noget fladtrykt med en suig

Fure paa den Side, paa hvilken Grenen sidder (Fig. i d), hvill^en ^lue

kan følges nd paa Sideskuddet, efter at det er løsnet fra Modei-skucldet,

men det er ikke fladt „und mit zwei Furcheu, welche deutlich die

Verwachsung erkennen lassen"; endvidere er den oventm buie-

skuddet liggende Stængeldel endnu fladere (Fig- 4 J) og ikke tvæit-

iniod, som Engler skriver, „cylindrisch".

At de blomstrende, i Vandet bølgende, langstrakte Skud eie

ul^egrænsede , kan jeg ikke finde. Der udgaaer ganske vist vexei-

vis tilhøjre og tilvenstre paa Stængelen (se Fig. 5, Skuddene w,

''> ds....) et Antal frugtbare Sideskud, som have sjmpoaiai

%mug og som ere hævede mere eller mindre op oycr deies axu,

o§' de ere byggede saaledes som f. Ex. Eichler afbilder
^f-'''

sidst afsluttes ogsaa selve Hovedaxen med Koioe

. Blomsterstandens ejendommelige BygiY-'^rLK
jeg paa følgende Maade: den er en stærkt dorsiventra Ld^lKun.

;f Pofamogeton-Euppla-Xxet; Antallet af Blomsterrækker ei som

lios liuppia 2, men de ere forskudte om til den ene Side- at den

UI*
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flade Axe og svagt zigzagformig stillede. Hver Blomst liar

1 Støvdrager og 1 Støvvej (1-bladet), og af rotamogetons 4 Blo-

sterblade (eller Støvdragerfor] æugelser?) er her, f. Es. hos Zostera

minorj kun eet tilbage („Eetinaculum"), det der ogsaa tydes som

et Slags Højblad; da der ellers ingeu Højblade fiudes hos Potamo-
getonaceæ, er denne Tydning imidlertid meget usandsynlige). Jeg

anseer kort sagt Zostera for at staa i samme Forhold til Potamogeton
som Ajwnogeton distaclvjum efter Englers Tydning til de fleste

andre Åponogeton-Axi^r.

*

Den Form af Zostera marina, som jeg fortrinsvis har seet

ved Vestkysten, er angustifolia , hvilken Form er betinget ved den

lave Vandstand. Da Schiøtz 2) siger, at han ikke har fundet den

blomstrende, vil jeg anføre, at jeg ved Hjerting og Fanø har seet

den blomstre rigeligt. Om Vinteren ere, ialfald paa lavere Vand,

de fleste Zostera-BVååa forsvundne; men rimeligvis holder Zostera

»ig vintergrøn paa djbere Vand. Du val Jouve siger dog om

Zostera ved Montpellier: fra Slutningen af Efteraaret visne Bladene

i Spidsen af Khizomet.

Efter Schiøtz er Zostera nana Offsaa almindeli«:.

Ruppia.

Om Arterne af denne Slægt har jeg intet Nyt at meddele.

Deres vegetative Bygning og deres Blomsterstand sai^t ejendomme-
lige Bestøvningsforhold findes omtalte af Irmisch (Potameeii)

I Sommertiden

drive omkring
;sees dels hele Støvknapper, dels talrige Støvkorn

i Vandets Overflade og hæfte sig ved Arrene. Støv-

vejenes Antal er ofte flere end 4; jeg har seet indtil 8. Om
Vinteren er der ingen grønne Dele at se, hvilket vel' maa sættes

1 Forbindelse med, at Planterne voxe paa lavt Vand.
_ Characeæ spille andre Steder ved vore Kvster aabenbart en

Eolle ved Opsamling af Dynd; hvorledes de forholde sig paaVestei-
havskysten veed jeg ikke

') Bu val Jouve, som Ascherson ikke syues at kjende, betragter

dem og^aa som Brakteer ; han finder dem ogsaa optrædende nederst i

teftige Blomsterstaude af Zostera murina.
) ^ idensk. Medd. 1860, S. 130
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B. Kveller-Bæltet; Vaderne.

Saa snart Havljimden er Iiojuet saa meget, at den ved Ebbetid

bliver tør, indfinde greime Alger sig: „Vaderne blomstre" sige lud-
w

byggerue. I EeveutlOAVs Bog anføres efter Noltes Angivelse,

at dette sk/ldes „Conferva chthonoplasta , FL Dan. 1485", eller

som den rettere kaldes: MicrocoUus chthonoplastus ,
hvilken Alge

efter Hofman B au g s Fremstilling mægtigt bidrager til at fæstne

Flodbølgens Bundfald i Odeuse Fjord ^).

Jeg antager, at denne Angivelse mere "beroer paa Formodning

end Iagttagelse; thi de ved Vestkysten paa Vaderne voxeude

Alger ere næppe gjorte tirojenstand for noget nøjere Studium.

Vaupell nævner': Enteromorpha, OscUlaria og Diatoméer.

Den næste Plante, der efter Algerne kommer til at spille en

Rolle,' er Kveller {Salicornia herbacea). Denne eenaarige, kjød-

fulde, kaktusliguende, næsten bladløse, men rigt forgrenede, mørkt

grønne eller rødlige Plante findes dels i oprette topformede Exem-

plarer, dels nedliggende med opstigende Grene, idet Hovedaxeu

strås læg-er sig vandret. De to Former fiudes blandede mellem
DO^^ "^D

hinanden uden synlig Grund til Forskjellen. Buchenau og

Eocke (so Lit.-Oversigteu) adskille jo 3 Former (om Arter eller

Underarter eller Eacer, er tvivlsomt), nemlig /^rtf«fo Duval Jouve,

procumlens Sm. og strkta Dumortier; jeg kan intet angive om

deres Udbredniug ved vore Kyster. Der kan aabenbart ogsaa ad-

skilles en hel Del andre Former efter Forgreningen m. m., saaledes

som Vandenberghe bar gjort, men 'de ere vistnok, hvad han

ogsaa selv mener, rene Tilfældighedsformer, fremkaldte ved Lokah-

tetens smaa Forskjelligheder.

Kvelleren danner altsaa et undertiden vistnok liere bundi^de

Alen bredt Bælte i Vadernes Periferi, nærmest Kysten (se Tavle VI) ;

den kan voxe paa Steder, bvor Vandet i Flodtiden staaer 1 Alen

>) Hofmao Bang, Om Confervernes Nytte i ^'«tm.us HushoUto^^

(Vid. Selsk. Skr II) samt om det Inddæmmede ved Hofmansgave i

Tidsskr. f. Naturvidenskaberne, II og III-
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1

hojt (efter Reventlow), og daglig staaer den to Gange under Yaud;

den indfinder sig paa Vaderne, saa snart de holde sig tørre i tre

Timer ved Ebbetid, men er Bunden forst liojnet saa meget, at

Vandet tun sjældnere gaaer over den, fortrænges Kvelleren af

andre Planter. Kvellervegetatiouen er meget virksoai ^'^^ I^'int^-

vindingen; den virker som en Si, thi mellem dens Planter er

Vandet roligere end udenfor, og Bundfælduingen af l'lodbolgens „Slik"

skeer her lettere og hurtigere. 3ien samtidig arbejder den uafbrudt

paa sin egen Undergang, thi efterhaanden hereder den Plads for

en nj Vegetation. Befolkningen gjor naturligvis ved Groftniug ud

1 Vaderne og paa anden Maade Sit til at hjælpe Kvelleren. Mau

graver Grøfter lodret ud fra Landet og lægger d^n opgravede Jord

mellem dem; i Grøfterne er der roligere Vaud, der foregaaer Til-

shkuiugen lettere; paa de mellemliggende Bygge indfinder Kvelleren

sig, og der sier den Slikdeleue fra. Ogsaa paa anden Vis kan

Tilshkningen fremmes.

Om Efteraaret og Vinteren kaster den sine Fro og visner

fuldstændig; njeppe noget Exemplar udholder Vinteren; men de

linseformede Frø ere ved ejendommelige Kroghaar og maaske ogsaa

den krumme Frøstræng«) skikkede til at hage sig fast mellem

Havbundens Slikpartikler, Alger og mulig opdrevne større Tang-

planter, saa at Kvelleren, skjont eenaarig, dog veed at hævde sin

Existens i Vadernes Omkreds trods Bølgeslag og Storm. Følgende
turde fortjene at anføres af dens Naturhistorie.

Salit''ornia hei-bafea L. (Fig. 1, 2).2)

Middew";? i^^i'H
" °"'^'^^^- ""^ Vandenberghe; det samme

Middel til hurtig Fasthæftning, som kiendes især fra andre Vand-

2 y^l^^^^J'e Pl. VI, fig. i_5; ,e min Yi,: C.
) Lit

Er,+ "l! i"''
'''""^ ^°"''^' ^^'^s Salicornia de l'Herault; BuH. Soe.

dei .l.nf r''\>
^""'^ ^^^^- Bucheuau & Eocke, Dio Salicormen

De Bn t T
^'''^'"^^^' (Xaturv. Verein , Bremen, 1872, III Bd.).

et <rhavi-' u"'^^''- ^'^talin, Congres international de botauique

Pfla 'e ,-
;; r;-''""^

" '^*- P^tersbourg. 1884. Winkler, DieKeim-
i von Sahcornux herbaeea L. (Abhandl. Bot. Vereins Branden-
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"i'\ W^

I

Fig. 1. Salicornia herhacea L.

A, nedre Del af en Kimplante. B, øvre Del af en lignende: lyi^Wadeuc

ere ikke udfoldede endnu C, en hel Kimplante med paasiddende Fioskal

D. Tv.^rsuit gjeauem Kimbladet, der er et tydeligt Fahssadeva.^- i, ^

tykke udfoldede Kimblade. F, Tv.-.rsnit gjenuem Kjmb adskecleu (oo^) i

hvilken nogle Karstrænge sees; f, det 1ste Par Løvblade. ^S
^^' '^'

;^ ^

Kimplanter i forskjellig Alder og lidt forskjellig Forst.rrel e; ^^-^^
af K ere visnede' i. Længdesnit gjennem Kimbladskede ^^^-^-^
svarende til F. M, Tva^rsnit gjennem Sta^ngelen. J^J^^;;^
O, Spalteaabning seei paa et Tv^^rsnit af Sta3Ugelen. Alle Spalteaabrnn^er

ligge paa tværs af Strengelen.

%



216

planter, gjenfindes her: Dannelse af talrige, lange Eodliaar paa

Rodhalsen (Fig. 1 A, C).

Kimplauterue ere beskrevne f. Ex. af H u 1 1 b e r g , og de ere

afbildede af Win kl er og Vande nb e rghe, men ikke heldigt af

den første; jeg giver her nogle Figurer af forskjellige Stadier

(Fig. A—L). I Foraarstiden træffer man, f. Es. ved Amager,

T usender af Kimplanter, ofte i tætte Hobe. De tjkke Kimblade

(Fig. B, D (Tværsnit), E) ere sammenvoxede til en kort Skede,

nede i hvilken man ved Tvær- og Længdesnit (Fig. F og L) seer

Kiraknoppen med dens første Bladanlæg (/*).

Salicornia er efter min Mening en af de mærkeligste Planter,

vi have i vor Xatur. Efter hele sit Ydre er den en Ørkenplante:

næsten. bladløs, kjødfuld, saftrig som en Kaktus. Efter sin indre

Bygning er den ikke mindre en Tørhedsplante : den inderste Del

af Barken er et meget storcellet Tandvæv (Fig. M) uden eller

med faa og meget snævre Luftgange og uden Klorofyl, men gjen-

nemvævet af et Netværk af Karstrænge; og kun Periferien ruudt

findes et, skarpt afsat. Parti Palissadevæv, det stærkt klorofyl-

forende, assimilerende Væv med talrige luftforende Mellemrum
mellem de c. 2 Lag Celler; dette er en Bygning, der aldeles

ligner visse Ørkenplanters Stængler og Blade (se f.Ex. Volkens,
Flora d. agypt.-arab. Wuste, tab. XI, 4, 5; tab. XII, 1, 3, 4 o.fl.).

Hertil kommer ovenikjøbet Forekomsten af Spiralceller i Bla-

dene og hos andre Arter ogsaa i Stænglerne, hvis Betydning vel

er usikker, men som dog synes netop at tjene som Vandreservoirer

i trange Tider. At de skulde have mekanisk Betydning, kan jeg

ikke tro. Muligt er det, at Salicornia-Xriarne i andre Lande have

Brug for saadanne Eeservoirer, og Du val Jon ve har iagttaget,

at de kunne være luftfyldte, hvorfor lian kalder dem „celludes

aenféres". Spalteaabningerne antyde jo en lignende Forskjel; de ere,

f. Ex., sænkede dyUt ned i Overhuden hos S. fruticosa og aiistralls,

• men ikke hos S. herbacea, hvilket sikkert bør sættes i Korrelation

med, at de to første leve i et tørrere Klima.
Men i vor Natur staa disse Bygningsforhold og de øvrige Ejen-

dommeligheder tilsyneladende aldeles umotiverede; thi er der noget,

som Salicornia herbacea ikke synes at være, er det: Ørken- og Tør-

hedsplante. Jeg formoder, at En og Anden vil give følgende For-

klaring: S. herbacea er oprindelig tilpasset til Tørke, er en Salt-

m

burg; XXVIII, 32-33, m. Pig.). Hultberg, Anatoraiska umlersok-

ningar ofver Salicornia , foretriidesvis S. herbacea L. (Lunds Univers.

Årsskrift, XVHI). Brick, Beitrage z. Biologie der baltiscben

Strandpflauzeii
, i Schriit. naturforsch. Ges. Uanzig, VII, 1S88. A-

Schultz, Deutsche Bot. Ges. IV. Vandenberghe i Botaiusch

Jaarboek uitgegeven door Dodonæa, Gont 1890, p. 162-194, med ?!•

Y/"
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ørkeoplaute, og skjøut den hos os og andre Steder nutildags er alt

andet end dette, snarere skulde ventes omdannet -til Vandplante,

har den dog endnu ikke formaaet at læmpe sig efter de forandrede

Forhold. Sligt Eæsonnement er ikke ualmindeligt, selv hos frem-

ragende Forskere. Men mon deres biologiske Deduktioner saa

andre Steder faa Troværdighedens Præg, ikke snarere faa en meget

doktrinær Afsmag? (Om Halofyter i Almindelighed so S. 227).

Om dens mange Mærkværdigheder i anatomisk Henseende^ hen-

vises forøvrigt til Literaturen, særli^r" Du val Jouve og Hult-

berg.

Salicornms Blomstring er næppe tilstrækkelig bekjendt.

De Exemplarer, jeg har seet blomstrende under Vand, have alle

-
.''''

Fig. 2. Salkornia herhacea's Blomstring.

A. Biosteret før Blomstringen. B, Antlieren træder frem. C, Længdcsuit

gjennem Biosteret, saa at Støvdrager og Støvvej ere blottede. D Støv-

drageren begynder at aabne sig. E, Autheren er tomt, der er PoUenkoru

paa de uuderliggendo Ar. F, øverste Del af en Støvvej. G
,

en Uel at

. et Skud raed to Blomster, af iivUke den eue i fuld Blomstring.

liaft lukkede Antherer, hvorfor jeg antager, at den absolut kun kan

blomsti'e, naar Skuddene ere i Luften. Den har ganske sikkert

Forst
regulær Selvbestøvning med meget svag Proteraudn.

træder Autheren frem gjeunem den trange Munding at det sam-

Wadede Bioster (Fig. A, B) og aabner sig (Fig. C, D). ^> * te»

" - "
lidt senere tra3l3e det 2- eller 3-del e Ars Pap Ile

frem gjennem Blostermundingex. . u-d elbarJ^a,.bed
Samti di £r

af AuthireV og^bestiTeraf den "(Fig. ^Z^)- /^f
^^'

^''"^^u^Z
seet 1 Støvdrager, saa at jeg maa antage, at 2 forekomme sjældneie

hos os.
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C. Forlande ts 1ste Bælte: Aiulelffræsset.

Naar Bunden i Kveller-Bæltet er bleven liojnet tilstrækkeligj

tunue andre Arter indfinde sig. De første ere især Glyceria

maritima^ Indbyggernes „Andelgræs" eller „Anii elgræs", da\

^fter Reventlow allerede skal indfinde sig paa Steder, som ved

ordinær Flod ere dækkede 1' af Vand, Suæda warltima^ Asfer

TripoUum. , Spergulana marina , Plavtago marithna , Triglockln

maritimtim, HaJinms peduncidata og porttdacoides , og enkelte

andi'e; nogle Steder optræder ogsaa Agrostis alba var. viaritima

paa samme Maade som Ghjceriam og kaldes ligeledes „Andolgræs",

f. Ex. efter Eaunkiær paa Tipperne i Riugkjobing Fjord. Efter

Glgceria'Gn, der danner den yderste Eing og kan danne vidtstrakte,

for Bonden værdifulde, og paa G-rund af dens Udløb erdanuelse

tætte Græsflader, i hvilke de andre Planter ere indstrøede, kalder

jeg dette yderste ofte flere hnndrede Fod brede Bælte af For-

laudet: Andelgræssets. Hvor dette Græs er dominerende, kar

Fladen en ejendommelig mørk gron eller blaagrøn Tone; det giver

et kort, fint og nærende Hø, og disse ofte vidtstrakte Andelgræs-

flader afmejes, men afgræsses ikke. De i dem indstrøede, ovenfor

nævnte, andre Urter ere fortrinsvis ægte Halofyter: saft- og

saltrige Plantor med navnlig kjodfnlde Blade, hvis Plader gjenneffl-

gaaende ere smalle. I Grøftenie og andre lavere vandfyldte Steder

bliver der endnu Plads til Kvelleren.
w

4

Denne Yegetation staaer naturligvis i Begyndelsen næppe over

ordinært Højvandes Xiveau ; Gli/ceriaen skal jo optræde allerede paa

en Bund, der ligger indtil 1 Fod under dette, og de første GIt

cer/a-Planter findes indblandede mellem Salicornia'erne; men Bunden

højnes fremdeles ved Tilslikningen. Selv efter at den er bleven

saa høj, at den ordinærei Flodbølge itke naaer over den, saa komme

de regulære, ved Ny- og Fuldmaane indtrædende Springfloder til

og fortsætte Arbejdet; gjennerasnitlig naa disse omtrent Vs Yoå

over ordinær Højvandstand^ og den medførte Slik afsættes paa og

afsies af Andelgræsset og ofte vel endog af den 'noget bojere
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Svlteiig. Dertil komme endelig ogsaa Stormfiodenie , som kmme

medføre overordenth'qc Mængder af Slik.

Om de enkelte Arter i Andekræs-Bæltet kan foldende med

deles.

CIvceria mnritiiiia. (Fig. 3).

Den voxer i tætte Tuer, hvis Grene i Midten ere temmelig
korte (nogle Tommer høje) og oprette, ofte mere eller mindre vik-

lede ind i hverandre (formodentlig det Beboerne kalde „Krålandel"),

samt delvis blomstrende, medens der fra Tuens Omkreds udgaaer
Udløbere

, som med en Længde af indtil ^/é eller 1 Meter ligge

hen over Bunden, og hvis Blade ligesom paa de oprette Skud ere

mere eller mindre opadrettede. De fleste Udlobere , som man
undersøger midt paa Sommeren, ligge ganske løst, uden at være
festede med Rødder (Fig. A),

Bladene paa Udløberne udgaa som sædvanlig i to Kækker og
ere mere eller mindre opadrettede eller opadbuede; men Skud sees

endnu ikke i deres Bladaxler; først langt hen paa Sommeren synes

disse at udvikles (Fig. B), saavidt jeg har bemærket, og undersøger
fliau en ældre Andolgræstue om Foraaret (Fig. C), finder man de

nu 1 Aar gamle Udlobere mere eller mindre ødelagte, indskrum-
pt?de eller raadnede, men i hele deres Længde sccs nu smaa Skud
festede i Jorden, Begyndelsen til nye Tuer. Birødderne, der sees

ved Bladfæstene, udspringe fra Sideskuddene og særlig deres nedad-

vendte Side. Denne Yoxcmaade, med lange til alle Sider vandrende

Udlobere, er Grunden til, at Andelgræsset kan danne saa tætte

Tæpper
j der i sluttet Trop erobre Terræn fra Kvelleren og fra

Havet, og som mellem sig kun lader en sparsom Plads tilovers for

^^ andre Halofyter. Eet passende synes ogsaa denne Græsarts

l'dloberdannelse at være for den stive Lerbund; underjordiske Ud-
lobere ville aabenbart have vanskeligt ved at gjennemtrænge denne,

2ieu med overjordiske erobrer den let Terræn.
Ghjceria maritima findes omtalt og dens Bladtværsnit afbildet

hos Sams Lund^). Hosstaaende afbilder jeg et stærkere for-

størret Tværsnit (Fit^. 3 Z>, E] af det sammenfoldede og derfor

liiiieformede eller næsten børsteformede Blad; der findes 2 Furer

«»ed Ledceller i Bunden. Spalteaabuinger findes baade paa" Bug-

^& Eygsiden.
4

Ohjceria distans (L.) forekommer ogsaa paa lignende Lokalitet

^om G. vmrxtbna; men den spiller, saa vidt jeg har seet, langt

') Vcjleduiiig til at kjeude Græsser i blomsterlos Tilstand: med 9 Tavler.

„Landbrugets Knltnrplanter" Xr. 3, 1882.



220

WW ;^

=L. o:

CD O

23

O

53

P æ 2 o

b.

2 5^-

er-' ^ ^
O

O 3 To

O
S

a

o Q

CD

o

s

o

c-

* «

GC

'Ji

o
£3

3
o'

s g- j"^" c^

»

5 ci: o
et- O-

O
»-S

s

2 --T i- CQ

o

!f § ?=. 5
o -^ 2 -

^ =5

P 3

o

2 n!2 ^^

o HJ —



221

fra dens Eolle; den har ingen Udløbere, og dens Blade ere meget

fladere (se Samsøe Lunds Figur).

Suæda iiiaritima (L.). (lig. 4).

' {Schoheria maritimaj Chenopodina mctrifhna).

Optræder undertiden i saa stor Mængde sammen med Ghj-

ceriaen, at der er en næsten ligelig Blanding af dem begge.

I de lavere Dele af G?/ycma-Bæltet findes blot Suæda, bøjere oppe

Fig, 4. Suæda maritima.

A, Tva^rsuit gjemiem et Blad; st, Spaltoaabninger. B, Længdesmt gj
n

Bom et Blad der viser Nervenettet. (7, Tværsnit gjeuuem P^^^^^^! ;-
f

med de store Luftrum. B, en Ledniugsstræng. E, OverLud med bpalte-

aabninger og en Sfærit.

tomme andre Aiter til. Ogsaa denne Art optræder ligesom SaU-

cornia dels med oprette, topformede Exemplarer og dels med ned-

liggende, livis Stængler strax brede sig fladt ud over Jorden og

Wot rette de lialvtnnde Blade opad. Paavise nogen Gmnd hertil
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formaaer jeg ikke. Den er svagt blaaduggot, medeus SaUconm

er frisk grou; ofte er den ogsaa mørk rod ligesom deuue.

-r

Blomsterne^ der sidde i smaa Xogler med Højblade, ere

homogame eller svagt proterandriske. Stovkuapperue sees dog

sædvanlig ikke at røre ved Arrene. Man kan finde mange Exem-

plarer, hvis første, efter Kimbladene følgende Løvblade allerede stotte

Blomster.

Bladet er balvtrindt (Fig. A)\ Overliiideu storcellet, tynd-

vægget med Spalteaabninger paa alle Sider. Disse ligge en lille

Smule under Overluidens Xiveau, og ligge paa tværs, saa at man

paa Tværsnit gjcnnem Bladet faaer dem at se i Længdesnit

(Fig. A^ E), Indenfor Overhuden er der et sparsomt klorofyl-

førende, ensartet Mesofyl helt rundt, dannet af store, tynde, lost

ordnede Palissadeceller (Fig. A, C\ der indad til gaa over i meget

store og klare, næsten klorofjifrie Celler, en Tilnærmelse til et

Vandvæv. I en Bue i Midten ligger paa Tværsnit et Antal Nerver

(Pig. A)^ der paa Længdesnit vise sig at danne et tæt masket

Net (Fig. B). Nervenæ ere mærkværdigt smalle og sammentrykte,

næsten baandforniede, idet Veddelen ofte kun bestaaer af een lodret

Bække Kar, medens Blødbastdelen dog er noget tykkere (Fig. D)-

De mellem Nervemaskerne liggende klare Celler ere ofte strakte

paa tværs. Paa Spritmateriale ere Sfæriter udskilte i Palissadevæv

og Overhud (Fig. 7^.

Plantago maritimu. (Fig. 5). O
r

Bladeue variere i Bredde, men ere ciltid kjødfulde og mere

eller mindre rendeformede. Overhudens Ydervægge ere ikke syn-

derlig tykke, Oversidens have nndeitiden talrige Kutikularstriber

(Fig. D); Spalteaabninierne lijrs'O i Ydersidens Mveau (Fig. O ^
tjv^iiiv iino

ere talrige paa legge Sider, flest dog paa Undersiden. Deres

Længdeaxe er parallel med Bladets (Fig. D). Isolateral Bvgnmg;

imder Overhuden er der paa begge Sider et ensartet Klorofyl-

pareucliym (Fig. E, B), dog at Cellerne paa Oversiden ere m
mere strakte end paa Undersiden; Bladet er dog ikke altid ug«

isolateralt bygget. Det strax- under Overhuden liggende Cellelag

er lavere end de derunder følgende. Et Vandvæv findes ikke, fflen

de midterste, afrundede Celler ere tilsyneladende noget fattigere

paa Klorofylkorn end de periferiske.

) Lite rat ur: F.Aroschoug, JemPJrauae umlersokningar ofver blatle

anatomi. Lund, 1S78, S. 75-78. Brick, .1. c. p 1^-
. ,

Beboerne kalde denne Plante „Soj" eller .,S6r', og spiso

som et salt Gronsel.
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Fig. 5. Planfaffo maritima,

A Tværsnit gjennem Bhd (c. s/i). 5, Trarsnitaf Palissadevæv. (7, Spalte-

aabnine". D, Overhud. Æ^, Tværsnit af Lovblad.

Spergnlaria marina. (Fig. 6).

De næsteu trinde Blade (Fig. B) have isohiteral Bygning med
et udpræget Palissadepaienkym helt rundt, omsluttende et klorofyl-

fattigt Yæv i Midten, der næsten kan kaldes Vandvæv (Fig. B).

Cellei'ue i Palissadevævet ere skilte^ ved store Intercellularrum

(Fig- C', E) og staa ikke lodret paa' Overfladeu, men ere rettede

stærkt skraat opad mod Bladets Spids (Fig. A, E), ganske som i

visse Stængler og Blade efter Iagttagelse af især Pick og A.

|t,
:^'!r-^iU

^:

J

(-^r:;

A

4, Længdesnit

Fig. 6. Spevgitlaria marina.

n, Nervenet.
^ --. gjennem et Blad; fa, Palissadevæv ;

n-
-8, Tviersnit af Blad. C\ Palissadevæv i Tviersnit. D, Overhud. E, Parti

af et Længdesnit gjennem et Blad; e, Overhud med Spalteaabning (sf);

P«', Palissadevæv; h, store Parenkymceller, der ligge op til Lednings-

strænfrene in).
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Nilsson. Dette Forhold maa sikkert ogsaa her sættes i Forbin-

delse luedj at hele Bladet er mere eller mindre opadrettet.

De yderste Celler i Palissadevævet ere kortere eud de inderste

(Fig. £), hvilket ogsaa findes hos Plantago marithna (Fig. 5, E) og

andre Halofyter. Spalteaabuingerne findes helt rundt, deres Læugde-

axe er parallel med Bladets (Fig. D)\ de ligge i Niveau med Over-

fladen (Fig. E).

SperguJaria salina er Ogsaa almindelig , men den holder sig

især til aahne Pletter, vistnok fordi den er eenaari«- osr ikke saao ^o
godt som *S'. marina formaaer at hærde sin Plads i et Græstæppe.

Aster Tiipoliiim L.

Isolateralo Blade med et løst Pareucliym , der er dannet af

temmelig ensartede, afrundede, ellipsoidiske, "'svagt pallissadeformede

Celler gjennem bele Bladet. Spalteaaliniuger paa ^y%sgQ Sider, i

Kiveau med Overfladen eller endog fremragende over deuue. Bla-

dene, navnlig Grnndlladeno, ere mere eller mindre oprette, under-

tiden næsten lodret stillede, saa at Isolateraliteten er let for-

klarlig *).

Atriplt'v hastata L.

Kjodfulde, isolaterale Blade. De to Sider ere ens med Heii-

syu til Overliudscellernes Form (polvgonale Celler med ret tykke

Ydervægge), Stomata (lidt indsænked'e) og Mesofyllet; paa begge

Sider er der et ensartet Væv, nærmest Palissadevæv med store

Luftrum imellem, og midt i' det ligge Karstrængene, som ere tem-

melig høje og smalle. Et egentligt Tandvæv er der ikke.

AtripUx Utoralis og andre Arter, som jeg ikke har undersøgt,

slutte sig formodentlig til denne Art.

Triglochin niarhiiiiiiiu L.

Der er Pletter, hvor denne danner den overvejende Del af

Vegetationen. Dens Voxemaade er bekjeudt^).
Dens Bladbygning er omtalt og beskreven af A r e s c h o u g )•

Bladet er halvtrindt, isolateralt med Klorofylvæv helt rundt,

der 1 Tisse Dele af Bladet er tydeligt Palissadevæv, i andre mere

„Eevue') Mere hos Brick, 1. c. 143; se ogsaa Lesage, i Bonniers

générale", II, 1890, tab.?, fig. 5, 6: Eecbercbes expérlmentales sur

les modifications des feuilles chez les plantes maritimes.
') Bueben au i Englers Jahrb. II, 1882.
^) I- e., S. 107-11, Tab. IV, fijr i 2
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afrundede Celler; det Indre or i Modsætning til de andre lier om-
talte Blade rigt paa meget store Luftrum ; det har næston intet

Klorofyl. Spalteaabningerue ligge i Uækker, i Niveau med den

udadtil temmelig tykvæggede Overbud, og helt rundt.

Obione pediinnilata (L.) og portiilflroides L. (Fig. 7).

Haarklædiiing

Bladene ere ikke synderlig tykke, men graalige af eu tæt

De ere flade ^ men alligevel udpræget isolaterale

(Fig. Å, B), 1 Midten er der et klorofylfattigt Yandvæv (aq), i

hvilket Nerverne ligge,

nærmest bar Karakteren af to Lag korte Palissadeceller, og som
kun er afbrudt ud for det ribbeformet fremragende Parti over og

under Midtnerven (Pig. A, B); og uden om dette folger endelig

Overhuden, hvis Celler ere polygonale, og i hvilken der paa begge

rden om dette et klorofylrigt A^æv, der

^rTarxtmrYrr^

j5

^i^^ 7.

r

Ohiune pcduncidata {A-B) og portulacoides (E, F).

^, Bladtværsiiit, c.«/i. B, en Del af samme; v, Blærehaarene; ep, Over-

J^ud; pa, Palissadovæv; ag, Vandvæv. C, Spalteaabning og Palissade-

celler. J), Overhud seet fra Fladen; ved ep ere Haureno ^æmede, saa at

selve Overhudscellerue sees ; nederst paa Figuren sees Haareue, og Over-

hudsceUerne skimtes tildels nnder dem. E, af et ungt Blads Tværsnit:

i'«, Palissadevævet; ep, Overhud; v, Haar i forskjellig Alder. F, ældr?

Blads Overhud med tildels afrevne Haar.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1890. 15
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Sider ligge Spalteaabniiiger (Fig. B, C, D), Haarene, der udgaa

fra den, have følgende Bygning. Oveupaa eu i Overhuden ned-

sænket Basalcelle følger i nogle Tilfælde en kortere eller længere

encellet Stilk, der bærer et stort, kuglernndt eller lidt pæredaunet,

encellet, blæreformet Hoved (Fig. E); men i andre Tilfælde mangler

Stilkcellen. Haarene have saaledes forskjellig Længde, og idet de

i forskjellig Højde værende Blærer slutte sig tæt sammen, dannes

der et tæt Dække over Overhuden og de i den værende Spalte-

aabninger, der ligge i Oveilindens Xiveau (Fig. B). Paa gamle

Blade ere mange Hoveder faldne af (Fig. F), og det er ikke mere

muligt tydeligt at se Oprindelsen til det sammenhængende Dække.

Dettes Oprindelse er altsaa ganske overensstemmende med de af

Vol

k

ens omtalte og afbildede hos ,,Atnplex HaUmus L." (1. c.

Tab. XL 7, 8), der ellers i sin Bladbjgning er helt forskjellig fra

vore to Obione- eller HaUmus-kxiQx, hvilken Sag nærmere bør

imdersøges.

Coelilearia officinaiis og anglka.

Bladet kan være saa tykt, at det ved Bøjning tilsidst brækker

itu. Vandet i Præparatet farves grønt af de i talrig Mængde ud-

flydende, fint grynede Klorofylkorn. Dorsiventral Bygning med 2-3
Lag Palissadeceller og et meget udpræget Svauipvæv; store Luftrum

mellem alle Celler. Intet mekanisk Væv. Spalteaabninger paa

begge Flader, i Niveau med Overfladen.

Hvad vi i stor Maalestok se udført ved Sønderjyllands Vest-

tjst, det selvsamme kan sees ved mange andre af vore Kyster i

Fjorde og lignende Steder, hvor der er et svagt Bølgeslag og

leret Bund, f. Ex. her ved Kjøbeuhavn ved Kallebodstrand, Salt-

holm, ved Limfjorden, Issefjord o. s. v. Allevegne er Salkornla

Forløberen, og de andre følge efter i den samme Orden, men den

hele Kamp kjæmpes ofte paa en kun et ringe Antal Alen bred

Strimmel Land og faaer derfor ikke det storslaaede Tydeliglie^s

Præg, som hist ovre; Arterne blandes for let ind mellem hver-

andre.
/
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Halofj terues Ejendommeligheder. ^

I Andelgræssets Bælte forekommer saaledes en hel Del ægte

Ilalofvter, til hvilke vi jo ogsaa kunne føje Salicornia herhacca.

Ti finde hos dem de samme Ejendommeligheder, der ogsaa kjeudes

fra andre Egnes Halofytor, og som vi gjeii finde ogsaa ved de

Halofyter i vor Natur, der høre hjemme i en anden Formation,

nemlig Sandstranden, f. Ex. Cctkile maritima, Ahine {Halianthus)

peploides o, fl., og som ere følgende.

1. Hos de fleste stor Kjedfuldhed i Stængel og Blade; disse

sidste ere tykke, mere eller mindre klare og gjennemsigtige. Planter

af de mest forskjellige Familier blive som hekjendt kjødfulde paa

Saltbundj medens deres Eepræsentanter andre Steder ikke ere det;

af en Mængde ludlandsplanter gives der jo halofile Varieteter, til

hvis Ejendommelighed Kjødfuldhed hører (se f. Ex. Contejean,
r

Lesage o. a.). Der er næi)pe Tvivl om, at dette ligefrem skyldes

det af Planterne optagne Kogsalts Indflydelse (se Lesage's For-

søg); formodentlig virker dette stærkt turgescerende paa Cellerne,

og fremkalder derved en Forstørrelse af Pareukymcellerne. At Salte

i Mængde optages af Halofyterne er jo en gammel Erfaring ;
man

indvinder jo Soda af ilere Arter; presses Saften ud, kan Kogsalt

5)ringes til at udkrystallisere af den.

Saltholdigheden af Cellesaften tjener atter til at nedstemme

Af

Contejean, De l'inflacnce du terrain sur la vegetation. Ann. d. se.

nat. (V), t. XX, 1874 og (VI), t. II, 1875.

Batalin, Wirkimg des Chlomatriums aiif dio Eutwickelung \on Sali-

cornia herhacea (Bull. Congrés international de botanique, S.

Pétersbourg, 1884); cfr. Bot. Centralbl. 26.

J. Vesque, Sur les causes et sur les limites des variations de struc-

ture des végétaux (Annales agronomiques, IX).

Brick, Boitrage zur Biologie u. vergleich. Anatomie der baltischen

Strandpflanzeu (ScLrifteu naturforsch. Gesellsch. m Danzig, MI,

1888).

Le sag e, Kecherclies expérimentales sur les modifications des feuilles

chez les plantes maritimes (Bonniers Revue générale, II, 1890).

Anden Literatur findes i de citerede Alliandlinger,

15
r.*
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Fordampningen; skjønt Hudvævet som Eegel ingenlunde er kraftigt

udviklet, visne eller udtørre Saltplauter meget langsomt, hvad alle

Herbarier samlende Botanikere vide god Besked med; Saltet binder

Vandet. Havde mau nu haft med Ørkenplanter at gjøre, vilde

visse Biologer sikkert strax have ræsonneret saaledes: Saltet op-

tages af Planten, for at den derved] kan værnes mod den stærke

Fordampning. Halofyterue i vor Lerstrands-Formation trænsre imid-

lertid næppe til Yærn mod Tørke; selv om den gamle Marskbimd

kan være haard og tør, er det Bælte, hvor Andelgræsset og de
1-

egentlige Halofvter voxe, stadig saa rigt paa Fugtighed baade i Luft

og Jord, at de umulig kuuue komme til at lide ved Tørke. For-

modentlig vil man da i Analogi med flere lignende Slutninger, som

Literaturen alt kan opvise, faa følgende Eæsonnement at liøre:

disse Halofvter have egentlig ikke hjemme hos os; eller ialfald;

disse Arter ere opstaaede under andre Forhold, hvor det var dem

nyttigt at nedstemme Fordampningen , og de have ikke kunnet til-

passe sig til de nye Forhold. Prokrustes liar endnu Efterkommere

og det endog i Aldenskaben!

Efter min Opfattelse blive Halofyterne kjødfulde, ifølge en

direkte fysisk og fysiologisk Paavirk ning af den Natur, i hvilken

de leve, uden at der er Tale om nogen særlig „Nvtte" af denne
O Oli*'

Kjødfuldhed.

Med Kjødfuldheden og Saftrigdoramen følger dette Klare og

Gjenuemsigtige, som findes i Stængel og Blade hos mange

Halofvter.

2. Palissadevævet forøges i Mægtighed baade paa

Grund af de enkelte Cellers storre Længde og formedelst større

Talrighed af Lagene ; cfr. B a t a 1 i n i) og L e s a g e 1. c. Det første

Moment kan ogsaa tildels forklares ved Saltets direkte turgescerende

Indflydelse. Hos flere Arter synes Klorofyl- og især Stivelsekornene

at blive meget smaa, men dette bor nærmere studeres. Brick

') Botan. Centralbl. 21 o^ 27
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anfører som en Halofjt-Ejendommelighed, at der sjælden er Sti-

velse i Klorofylkornene.

3. Bladpladerne ere ofte mere eller mindre op ad ret-

tede og tillige ere de sædvanlig meget smalle eller linie-

dannede {{.Ex. Suæda maritima, Plantago maritima, Spcrgularla,

Åtriplex Utoralls, Aster Tripolium, Artemisia maritima o.s.v.), hvad

navnlig bliver indlysende ved en Sammenligning med nærstaacnde

Arter, som voxe paa anden Bund; her kan ogsaa mindes om den

store Mængde af Halofyter fra Asiens og andre Landes Saltstepper,

der vise de samme Reduktioner af Bladfladerne. Glyceria maritima s

Blade ere, som Tig.dD viser, ligeledes meget smalle og rende-

formet sammenlagte, medens de i Ferskvand voxende Glyceria-

Arter ere bredbladede. Glyceria Qiis kunne være baade mere aabne

og mere sammenlukkede end tegnet, — formodentlig kunne de aabne

og lukke sig efter Forholdene. Omtrent bladløs er Salicornia. Smalle

Blade og Bladløshed er ellers især ejendommeligt for Hede- og

Ørkenplanter og andre til Tørhed tilpassede, og opfattes som et 3liddel

til Værn mod for stærk Fordampning; paa samme Vis tjene tykke

Blade; smalle og tykke Blade ere almindelige hos Ørkenplanter ^).

Atter her bavo vi saaledes hos Halofyterne et Bygningsforhold, der

synes i Strid med de omgivende >faturforhold , og af hvilket jeg

endnu ikke kan give nogen fyldestgjørende Forklaring. Men der

bør dog gjøres opmærksom paa, at man træffer ikke faa Fersk-

vands- og Sumpplanter med smalle Blade, f. Ex. mange Juncaceér

og Cyperaceer; bl. a. er der jo en hel Del Carices med traadsmalle

Blade, der have hjemme i Moser og Enge').

4. Næsten alle Halofyter - baade fra Ler- og Sandstrands-

formationen - have isolaterale Blade: Palissadevæv helt

nmdt, om end ofte højere paa Oversiden end paa Undersiden og

Spalteaabninger over begge Flader. Om dette Forhold se f. Ex.

r

M Se ogsaa Giltay i Nederl. KnudL Arch. D. IV.

f\ ,^^ ,^
') Se min „Grønlands Vegetation", S. 125, Fig. 1«, v-

Grønlaud", XIIL
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Heinriclier^), GiltaVj Lesago og mine ovenfor gjorte Be-

mærkninger {Suæda, Spergiilaria, Plantago maritima, Caldle, Hall

anthiiSj Atri2?Iex-Ariei\ Crambe, Salsola Kali (se Areschougs

Figur), Eryngium marithaum , ogsaa Ariemisia maritima o. a,).

Dette Forhold staaer naturligvis i Korrelation med Smalheden af

Bladene, som blive belyste omtrent lige stærkt paa alle Sider, og

naar selv de bredbladede have samme Bygning, skyldes det vist

den Omstændighed, at Bladene sædvanlig ere mere eller mindre

stejlt opad rettede (f. Ex. Åster Tripolhnn^ Blade og de til

Sandstrandsformationen horende Arter: Hallanthus , Cdkile, Enjn-

gmm maritimum, Crarahe maritima o. a. Hos disse sidste Plauter

spiller det hvide varme Sand, der kaster Lyset stærkt tilbage op

paa Bladenes Underside, sikkert en stor Eolle^). Hos dem af

disse Plauter, som have indskaarne Blade, ere Bladene stærkt

krusede med opad rettede Afsnit, f. Ex. Eryngium, Cramle, CaVile.

Eftei* Heinrich er har det dorsiventrale Blad i vore Zoner en

videre Udbredning end i andre, — hvilket forresten vist ingen-

lunde slaaer til ~ og navnlig end i Ørkener og der hvor „eiue

ewig gleiche Sonne ihre Fulle von Licht in ungeschwachter Kraft

hernieder senkt". Voltens fandt ogsaa hvppj^ Isolateralitet i Ør-

kenen. Vor Sandstrand liar ikke lidet af Ørkennaturen, og Sandet

kan være tørt dybt ned og glødende hedt; det er derfor ganske

naturligt, at dens Planter vise Overensstemmelser med de ægte

Ørkenplanter. Men anderledes med Halofyterne paa Vaderne og

i Lerstrandsformationen
; her findes ingen Tørhed, men vel nok et

Lys, der maa kunne virke alsidig paa den lave Vegetation. Det

er formodentlig det fra alle Sider virkende Lys, der fremkalder

Isolateraliteten; af Dufours Undersøgelser er det jo hekjendt, at

Lyset spiller en stor Rolle for den anatomiske Bygning (gjør Over-

hudscellerne højere, deres \di^gQ retlinede, Side- og Ydervæggene

') Priugsh. Jahrb. XV.
') Se Vesque, Ann, d. se, 1S82, XIII, p. 30, og Giltay, l.c. 27.
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tjkkerej Cuticulaen tykkere, fremkalder flere Spalteaabninger og et

mægtigere Palissadevæv).

5. Eu anden Ejeiidomraelighed er det Yandracf eller dog dcu

Tilnærmelse til Vandvæv, der findes hos de fleste af vore Halo-

fjter^ idet Palissadevævet omslutter et klorofylfrit eller klorofyl-

fattigt, storcellet Tæv midt i Bladet. Skarpt udpræget Mod-

sætning mellem de to Væv og typisk Vandvæv uden Intercellu-

larer findes dog kun hos faa af vore Lerstrandsplanter. f. Es. Oli-

one og SaUconiia, men stærkere hos Sandstrandsplanterne og hos

de egentlige Ørken-Halofyter (se f. Ex. Eig. af Salsola Kali hos

Areschoug, og af Ørkenplanter hos Volkens).

Som Exempel paa en Strandplante med stort og skarpt afsat,

ægte Vandvæv uden Intercellularer vil jeg ogsaa henvise til den

hidtil næppe i denne Henseende undersøgte amerikanske Plante

Batis maritimn L.

Swartz angiver, at den voxer „in arenosis", men efter

Eggers^) skal deu voxe langs Eanden af Lagunerne, hvor Bunden

ofte bliver ganske udtørret. Eig. 8 (paa næste Side) viser et Tvær-

snit af Bladet; Palissadevævet er ens udviklet rundt; i det meget

store og ganske typiske Vandvæv i Midten ligge de talrige Kar-

strænge,

Naar Vandvæv ellers findes, er det som. hekjendt atter hos

Øl-kenplanter eller Epifyter; her er altsaa atter hos Halofyterne en

I-iglied med disse, der dog ialfald for visse Arters Yedkommende

næppe kan have deu BetjdBiug at skaffe et Vandi-eservoir tilveje.

Et saadaut er Vandvævet muligvis hos Bads paa Grund af Jord-

bundens periodiske og langvarige Udtørring.

Af dette saavel som af det i det forcgaaende anførte frem-

gaaer, at Sukkulents, Vandvæv m. m. ikke kan betragtes som ude-

lukkende Kjendemærke for de Planter, der voxe paa tør Bund, og

at man bør være varsom med at drage Slutninger fra en Plantes

anatomiske Bygning til de Naturforhold, under hvilke den voxer.

') St. Crois's Flora i „Videnskab. Meddel, fra Xaturh. Foreu." 1876
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Fig. 8. Batis maritima fra St. Thomas.

B, eu Karstræng. C, Parti af Blad-

•pa. Pa-ir
o '

A, Bladtværsnit; aq, Vandvæv.
Tværsnittet; forneden lidt af Vandvævet iaq) med en Karstræn„,
lissadevæv; e, Overhud. D, Overhud. E, Karstræug. F, Grænsen mellem

Vaudvæv og Palissadevæv. G, Spalteaabuing.

Eaunkiær vil forklare SaUcomias Bygning ved Henvisning

de extreme Forhold, under livilke den lever, snart nedsænket i

Vandet, snart frit i Luften, udsat for Fordampning; men selv om

til

han har Eet i, at det for en saadan Plante maa være nyttigt at

have Vandvæv og andre Beskyttelsesmidler mod Fordampning, kan

jeg dog ikke se, at den samme Betragtninssmaade kan udstrækkes

til vore andre

deres

Lerstrauds-Halofyter. Det følger

Bygning ikke

af sig selv, at

kan være i Strid med de Forhold, under
4

hvilke de leve ; men indse, at der ligefrem er et Beskyttelsesmiddel

mod disse i deres Kjødfuldhed o. s. v., kan jeg ikke.

6. Huden. De fleste Halofyter i vor Natur ere

liden Haar; Undtagelse herfra ore

aldeles

Obione-Årteme , der omtaltes

ovenfor, Atriplex-Aiterne (se Volkens S. 54-55) og Kochia hir-

suta, naar vi tage Saudstrandsfloraen med ind i vor Betragtning.

En Strandplante, der dog hører til det næste, højere Bælte, Glaux
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marithna, har ejendommelige Kjertlcr, og det samme gjældcr Statke-

og ^r?7ie?'/a-Arterne.

Overliuden er ikke særlig tyk eller stærkt kutini-

seret hos Lerstrandsplanterue, og Spalteaabningerne ligge

i Niveau med Overfladen (Fig. 1 O, 5 C, 6 E, 7); saaledes ogsaa

hos Batis marithna (Fig. 8 C, G), og blandt Saudstrandsplanterne

f. Es. hos Alsine peploides. Hvis vi virkelig havde haft med

Plantor at gjøre, som vare tilspassede til Tørke, vilde de sikkert

have været dybt nedsænkede, eller der vilde paa anden Maade

være sørget for Jfedstemning af Fordampningen gjennom dem.

Spalteaabningernes Plads tyder paa, at der netop er fugtig Luft

ved Stranden. Hos enkelte Sandstrandsplanter ere de derimod

noget nedsænkede, f. Ex. hos Erynghm maritimum; særligt frem-

hæves bør dog, at de hos Ghjceria ligge nedsænkede i Furerne

(Fig. 3). Suædas ere svagt nedsænkede (Fig. 4).

Spalteaabningerne ligge hyppigt med deres Længdeaxe efter

en bestemt Retning, f. Ex. parallel med Bladets Længdeaxe hos

Spergidaria og Alsine peploides, eller paa tværs af Stængelen

{Salicornia) eller Bladet (Siiæda).

Voxbelægning findes ikke, eller ialfald ikke i kjendelig Mængde

hos Lerstrands-Halofyterne , men vel hos enkelte paa Sandstrand

voxende {Crambe, Eli/mus arenarius, Mertenski marithna, Eryn-

ghim viarithnum, Lathjrus marithnus, hvilke jeg dog her ikke vil

omtale nærmere).

Røde Farver findes meget almindeligt, f. Ex. hos SaUcomia,

Suæda, Atripleæ-Årtev; men jeg kan næppe tro, at de her, som

efter Picks Hypothese andensteds, skulle tjene til Værn for

Klorofyllet mod for stærk Belysning; røde og rent grønne Individer

ere sædvanlig blandede mellem hverandre.

7. Luftrummene blive efter Lesage mindre hos Salt-

planter end hos de Individer, som ikke voxe paa Saltbund. Deraf

bor man dog ikke slutte, at de ere smaa; ialfald finder jeg dem

hos de fleste Arter talrige og store, gauske i Overensstemmelse

med den fugtige Bund og Luft. #
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kan Bladene endog være meget lakunøse; ligesaa hcs den i Byg-

ning meget lignende Glaux vjaritima^ der dog snarest bør regnes

til Strandengen. Selv hos Sandstrandsplanterne, som Cakile mari-

thaay er Mesofyllet stærkt lakuuøst.

8. Særlige mekaniske Væv i Bladene mangle aldeles,

fordi de naturligvis gjøres overflødige ved Parenkjmvæ venes Tyk-

kelse og stærke Tnrgescens. En Antydning af mekanisk Væv findes

dog hos Ghjcerm (Fig. 3 D).
,

9. Karstrængene have hos flere Halofjter en ejendom-

melig Form, idet de ere meget sammentrykte , næsten haaud-

formede, høje og smalle, se f. Ex. Snæåa maritima (Fig. 4 .4, E),

Bads maritima (Tig. 8 ^ , B, C, E), Salicomiia hei^lacea (Fig. 1

-^: N)\ j^g maa tro, at dette staaer i Forbindelse med den stærke

Tnrgescens i Parenkymet og den betydelige Størrelse af Parenkym-

cellerne i Bladenes Indre.
r

10. Af morfologiske Ejendorameliglietler ved Lerstrandsforma-

tioneu, livorved den afvig-er betydeligt fra Sandstrandsforinationen,

kan der anføres : E ø d d e r n e ere k u u svage og ikke, djbt-

gaaende (hos de andre tværtimod meget dybtgaaeude), og uaar

Udløbere findes, som hos Glyceria maritima, ere de overjordiske;

derimod træffes ikke de vidt i Jorden krybende, som Sandplanterue

vise Exempler paa. Disse Forhold staa sikkert, som anført, i nøje

biologisk Korrelation med Bundens Xatur.

Mange Halofyter lægge sig plat ned paa Jorden, bredeude

deres Grene ud over denne, f. Ex. Arter af Atriplex, Suæda mari-

tima, SaUcornia herhacea, Cakile Og Salsola Kali. Dette er dog

en rent individuel Ejendommelighed', som jeg ikke kan forklare

biolodsk.

D. Strand-Eneen.&

Det Bælte, som vi i vor Natur dernæst træffe indenfor Andel-

græssets, har allerede næsten intet af Halofyt-Naturen ; andre Arter

blive dominerende, og om end disse tildels ore yderst karakteii-

stiske for Stranden, saa er det Sukkulente dog ikke til Stede eller
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er ialfald svagt udviklet, og andre morfologiske Forhold optræde.

Dette næste og sidste Bælte af Strandvegetationen kau man med

LaDdraaiiden kalde Strand -Eng eller Sylt -En g; ogsaa Navnet

„høj Marsk" har jeg hørt anvendt. Vi træffe saadanne Enge

mange Steder rundt om ved vore Kyster, hvor Vandet er roligt,

og Land har kunnet danne sig.

Strand-Engens Fysiognomi er som en grøn, tæt bevoxet Flade

;

der er et lavt, friskt grønt Tæppe af græsagtige Planter og

andre Urter, hvor naturliffvis eefl Art kan dominere hist, en anden
o

her; der sees ingen nøgne Mellemrum mellem Planterne, naar man

betragter dem i nogen Frastand. Det blaalige, som Andelgræs-

tæppet har, findes ikke her, og en Mængde smuktblomstronde

Arter optræde, medens Andelgræsbæltet just ikke har Eigdom

derpaa.

Strandeng-Vegetationen optræder vistnok med uforandret Sam-

mensætning og Natur paa en noget forskjellig Bund, dels^ paa ren,

leret Marskbund, dels paa en Bund, der har en meget torveagtig

Natur, er blød og noget eftergivende at træde paa; den sidste Eng

kaldes vel især Sylteng. Men væsentlig Forskjel i Vegetationen er

der næppe.

Tæppedannende ere særligt de med en eller anden Slags Ud-

løbere forsynede Arter, nem.lig følgende:

Juncus Gerardi, Vestjydens „Harrilgræs", der or yderst

almindelig ; dens stive , traaddaunede Blade og Frugtstængler staa

overalt og dirre i Vinden. Den har vandrende Jordstængler.

Habituelt lig denne, men med langt ringere Betydning,

Scirjjus rufus og S. Carkis, Festuca durmscula og rubra.

Glaux maritima, der ogsaa findes paa sandig eller sand-

Wandet Bund, og som ogsaa kan findes i Andelgræsbæltet og

trives godt paa Steder, der overskylles ved Højvande, væver sine

Skud ind mellem Harrilgræssets ; ofte dannes der dog temmelig

store Pletter, hvor den er fremherskende. Dens mærkværdige Skud-

dannelse med tynde, hurtig bortdøende, underjordiske Udløbere og

med ejendommelige Overvintringsorganer ere kjendte navnlig af

ere:
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Buchenaus Fremstilliug. Dens Blade ere dorsiventrale med et

meget lakiiuøst Mesofyl. Intet mekanisk Væv. I Overhuden ere

Kjertier nedsænkede. Spalteaabningerøe i Xiveau med Overfladen

eller endog fremragende^),

Artemisia maritima L. hører til denne Formation. Deu

pletvise Optræden af dens hvidfiltede Skud var mig længe noget

gaadefiildj indtil jeg ved Issefjord fandt Exemplarer i en løsere

Buudj der tydeligt viste, at den har skuddaaneude Kødder (Fig. 9)

Fig. 9. AHemisia maritima,

Rodder {r—r) med Løvskud (Vi).

Trifoiium fracjiferumh. er dernæst ogsaa Karakterplante

for Strandengen. Deus Slaul ere overjordisk-vandrende. Med den

følger ogsaa: Trifoiium repens L., der kan være meget

almindelig paa Strandeng.

Potent il la ans er in a L. kan ogsaa nævnes lier, uden dog

udelukkende at have hjemme i denne Vegetation.

Desuden kan her findes indstrøet:- Triglochin mcmtimum

mange Exemplarer,

ilange andre til dette Bælte hørende Arter formere sig næppe

eller næppe synderlig ad vegetativ Vej, ere tue dannende, meo

1

M Bucheaau i Verhaiidl. Botan. Vereins Brandenburg, 1864, ^•
Brick l.c. U9. Giltaylc. p. 24.
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kiimie alligevel spille en væseBtlig Eolle som tæppedanneiido Planter.

Hertil høre vore Plumbagiiieer: Amieria vulgarh Willi og Statk&

scaiuca Fr. Begge findes de i overordentlige Mængder paa Vester-

havsøerue, og f. Ex. Gammel Manø er bevoxet med Tusender af

den sidste. Deres lilla Blomster gjøre udmærket Virkning i det

grønne Tæppe. Begge ere fleraarige, med lodret Rodstok, mange-

hovedet Primrod og grnndstillede Blade,
w

Indstrøede i Tæppet findes endvidere følgende, der dog for
+

det meste spille en mindre fremtrædende Rolle : Erythræa Uttoralis

og jmlchella , Plantago coronopus (ogsaa Sandbund), Aphun grave-

olenSf Bupleunan tenmsswnim, Odoniites Utoralis, Lotus comtculatus,

Lepturiis fiUformis, Sagina strida Fr. (ogsaa paa sandig Strand),

Leontodon aiitiminale, Agrostls tndgaris^ Festuca pratensis^ Lepi-

dium ruderahy Galium rerum, Gentiana Amarella Og cainpestris o,^.

Ejendommelig for Strandengen er Mangelen af Mosser og

Laver; derimod kunne Hatsvampe optræde, f. Ex. Agaricus cam-

pester i Masse.

Paa Saltholm er denne Artvegetation meget udbredt; Hoved-

massen er Juncus Gerardi, der danner Tæppe sammen med Gfaux,

TrifoUum repens, Armeria vidgaris, Festuca rubra Og Itttorea, og

indstrøede heri findes spredt: Spergularia viarhia og salhia, Lotus

cornicidahts
, Bellis perennis^ Allium scorodoprasxim ,

Ranunculus

^cer Og bullosiis, Galium verum, PotentiUa anserina 0. s. v.

E. Den inddigede Marsk

ei^ i betydelig Grad et Kulturprodukt; Floden med dens salte Vand

er udelukket, Jordens Vandholdighed reguleret ved dvbe og brede

vandfyldte Grøfter, der gjennemskjære Jorden og inddele den i

„Fenner", og Vegetationen undergaaer store Foraudringer, selv om

der ikke udsaaes Græsfrø og andre for Græsmarkerne passende

Planter, livilket vistnok altid før eller senere finder Sted.

ilan taler om de frugtbare Marskenge, paa hvilke det jydsfce

Kvæg føres hon til Fedning, og man forestiller sig vist i Alminde-
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lighed, ftt disse Marskenge ere bevoxede med et 1—-2 Fod højt
m

frodigt Græs- og Urtedække, saaledes som vore almindelige Euge.

Men det er langt fra saaledes. Den haarde Lerbund er dækket af

et ganske vist tæt, men meget lavt Tæppe af grønne

Græsser og Urter.

Ved Hojer f. Ex. fandtes (Juli 1889) Hovedmassen at være

Poa prateiisis , LoVmin perenne og TrifoUum repens, Indstrøede

heri vare følgende: Leontodoti autumnale y Taraxacum officinahj
w

Adullea millefolium , Cirsium arvense , Cirs, lanceolatum , Bellis

perennis; Agropijrum repens^ Bromus mollis, Festuca ruhra, Cyno-

surus cristatus, Poa trivialis ^ Ågrostis vulgaris Og alba f. stoloni-

fera, Hordeum pratense, Juncus Gerardi, Plantago major, Ramin-

culus acer^ Cerastiitm vidgatum, Rhinantlius mhior^ TrifoUum pra-

tensey Potentilla anserina, Capsella hursa pastoris, 0. fl. a., i Buudeu

en Del Hypnum rutabidum og vel ogsaa andre Mosser.

Det er saaledes en hel ny Vegetation, der er traadt i ^deu

oprindeliges Plads.
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Figurforklai'ing.

Tav. VI.

Salicomia-Yeget&tion paa Vaderne ved Manøs Nordside; i dot fjæriie sees

Havet og Klitterne ved Sønderho paa Fanø.

Tav. VII. Zostera marina ]j.

Fig. 1. Et KMzoni fra Siden: a, Arret efter et Løvblad; f/a, Knoppen

der staaer lige over dets Medianlinie ved Stængolleddets øvre Ende;

b, næste Løvblad, hvis Mediauplan ligger paa den modsatte Side af

Rhizomet; c, Ar efter det 3die Løvblad med tilhorendo Knop, gc;

d,e.,f,åo næstfølgende Løvblade , der ere ndviklede
;

de dorpaa føl-

gende ere forneden endnu sammensluttede indbyrdes.

Eig. 2. Et lignende Rhizom seet ovenfra; a, b og c ere Ar efter Løv-

blade; de tilhørende Knopper ere mærkede ga, gh, gc. g er en Knop,

som hører til det nedenfor a følgende Blad; Tværsnittet af Rhizom-

Fi

enden er afbildet ved Siden af.

... En Knop, seet forfra; 1 og 2 ere dons første to Blade; 1 er la^t,

omskedcudo, næston lige højt for og bag (punkteret Lmie).

Fig. 4. Tværsnit af et blomstrende Skud, 4 a nedenfor og 4 h ovenfor det

forskudte, blomstrende Sideskud; den hojre Side er den, paa hvilken

Sideskuddet sidder. ,,. i^ ,f„-.

Fig. 5. Et Skud der gaaer over fra at være vegetativt og
^f

dliggeude (fo-

neden, hvor det er rodslaaende) til blomstrende og ops igende (den øvre

Del uvenfor øverste Rodknippe, g, Knop der hører t^ «*

fJ'^;f^^^

Løvblad; a, Ar efter et Løvblad; til dette svarer
f^^^'l^etbs

1ste Blad sad ved /, 2det «; til det næste Løvblad b ^^l^^
hvis to første Blade ere mærkede paa samme ^aade; dette Skud dd

ikke helt oppe under det næste Blad, c, og
^^f«^^^ff^^l^'J^X

endnu længere nedenfor det derpaa følgende Blad c. ^l^"f
^^^^^^

sit 1ste Blad mærket f, sit 2det «, og d^^^*^

^^,^f
,^^\; f"? d 1

Sideskud ovenfor f,
mærket III med et 1ste Blad f. Id Llad

svarer Skuddet ås med 1ste Blad f;
derpaa følger bla

a
e

Fig. 6. Stykke af et Rhizom ; eet Rodknippe er afbildet med usædvanlig

Fig.

lang Coleorhiza.L/Oieorhiza.
, , „ h ncr r- de

V. Et Ehizom seet ovenfr. ,n.t. Fo.t,. BMene c« » =
c._^____

tilsvarende Skud as (hvis Blade ere f,a,^..., hvUKe

slutte tæt om Moderaxen) og gs. ,

Fig. 8. Tværsnit af et vegetativt Sideskud; det 1ste Blad er ;.
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Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis

cognosceiidam.

Edit. Eng, Warming.

Particula XXXVII. ^)

Sapiudacese a cl. Warming in provincia Miuas Gcraes, et præsertira

circa Lagoa Santa leetæ.

Aiictore 1. Radlkofer.

Serjaiiia Schum,-)

Sect. 1. Platycoccus Eadlk., Seij. Monogr., 1875, p. 98.

J- ^- ^egnelUi Sclilecht. Cf. Eadlk. 1. c. p. 105, Serj. Suppl.,

1S86 p. 80. — Lagoa Sauta; m. Apr. flor., ra. Jun. fruct.;

iiiter 01 hos d'agua et C o nt agern in silvis scandeiis.

Soct. 3. Eyrycoccus Eadlk., Mouogr. p. 120.

_
2. S.comata Eadlk., Monogr. p. 127. — Lagoa Santa, in

silns vulgaris, scandens, ra. Mart.—Jun. flon, m. Jun.—Aiig. fruct.;

111 silvis ad flumen Paraopeba prope Maia et Funil, m. Apr.
flor.; in silvis prope Capella nova, m. Apr. flor.

^. S. paradoxa Eadlk., Monogr. p. 133.

_

l^orma 3. moUiuscula Radlk. ibid. — Lagoa Santa, m
sUvis passim, m. Maio—Jul. flor., m. Aug. fruct.

t orma 4. subveluthia Radlk. ibid. — Lagoa Sauta, m. Oct.

fruct. (ramor.).
°

4. S. gracilis Eadlk., Monogr. p. 13é, Suppl. p. 91. - ^^
liarbacena in silvula et sepibus, m. Maio 1866 florif. ; in Serra
aa Aossa Senhora da Piodadc, altitud. 4000 ped., ni. Maio.

M ^cietati tradita die T.Novemb. 1890.
)
Quoad generuiu dispositiouem 'et synonymiam cf. Radlk. in DuraiKl,
lu<tex generum, 1888, p. 71 etc.
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Sect. 4. Eucoccus Eadlk., Monogr. p. 144.

5. S. grandiflora Camb. Cf. Eadlk. Monogr. p. 151.

Lagoa Santa, m. Jmi. 1866, flor. — [Mango largo prope

Petropolin, m. Maio, Jiin. flor, (W.).]

6. 8. Laruotteana Camb. Cf. Eadlk. Monogr. p. 154, Suppl.

p. 104. — Lagoa Santa, m. Aug., fruct. snbmat; in montosis

prope Petropolin (prov. Eio de Janeiro), ra. Jun. 1863 fruct.

in

Sect. 5. Pachycoccus Eadlk., Monogr. p. 158.

7. S. reticulata Camb. Cf. Eadlk. Monogr. p. 158, Suppl.

p. 104. Formå 1. genuina Eadlk. 11. cc. — Lagoa Santa, in

silvis frequens, m. Apr.—Maio flor.

8. S. vmrginata Casar. Cf. Eadlk. Monogr. p. 159, Suppl.

p. 105. Formå 1. gemdna Eadlk. U. cc. — Lagoa Santa,

silvis rara, m. Mart. flor.

9. S. erecta Eadlk. Monogr. p. 160, Suppl. p. 106. — Lagoa

Sauta. in campis fertilioribus „campos cerrados" app ellatis vul-

garis et quidem solus e Sapindacearum ordine frutex, 1—3 w.

altus (v. suffrutex), qui in campis Lagoensibus repentur, m. ^ov.

-Febr. flor., m. Mart.—Jul. fruct.; in silvula ad facenda de Olhos

d'agua prope Cont agern subscaudens, m. Apr. 1866, fruct.

Sect. 6. Holcococcus Eadlk., Monogr. p. 164

10. S. glahrata Kuntb. Cf. Eadlk. Monogr. p. 168
,

Suppl.

p.107. Formå 1. genuina Eadlk. 11. cc. - Lagoa Santa, ra,

Jan.—Febr. flor., m. Apr. fruct. matur.

Sect. 8, Simococcus Eadlk,, Monogr. p.2l8,

11. S.fusclfolia Eadlk. Monogr. p.22l, Suppl. P-H^^

Lagoa Santa ad ripas fluminis „Eio das velhas ,
m. Maio flor

12. S. phmatifolia Eadlk. Monogr. p. 226, Suppl. p. 119. -

go a Santa, in silvis m. Mart. flor., m. Maio et bept. truet.

i

La?

Sect. 9. Oococcus Eadlk., Monogr. p. 226.

13. S. perulncea Eadlk. Monogr. p. 227 ,
Suppl. p. 1 1 9.

Lagoa Santa, in silvis. m. Jul.-Sept. flor. et fruct. junioi.

14. S. letliolls St. Hil. Cf. Eadlk. Monogr. p- 22^
,^^

P-120, tab I fie- 3 4 - Lagoa Santa, m sepibns, silvis e

silvulis' „capSes^'ercapoeiras" appellatis vulgans, ranssime m

cerrados mixtis, (W.)] m. Jul.--Sept. flor. et fruct.

^"'''^f;
Eadem ibidem lecta obvia est in Herb. Delessert, c^"' ^Uuss n

n.U5, c. indicat.: „In campis, Lagoa Santa, prov. Mma. Uia.s,

m- Octobr. 1839", flor.

16
Vidensk. Meddel, fra den natnrii. Foren. 1890,
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Vulgo Timbo s. Cipo de Timbo, et qnidem Timbo geuuiua

et proprie sic dicta esse videtur, teste W ar min g.

15, S, obtusidentata Radlk. Monogr. p. 2oo, Suppl, p. 122. —
Lagoa Sauta, in silvis.

Sect 12. Syncoccus Eadlk., Monogr. p. 286.
4

16. S. meridlonalis Camb. Cf. Kadlk. Monogr. p. 286, Suppl.

p. 145. — Lagoa Santa, m. Apr., fruct. Planta silvestris.

17. S, tristis Radlk. Monogr. p. 293 , Suppl. p. 150.

Lagoa Santa, vulgaris,, imprimis in silvis ad rupes calcareas, m.

Jan. et Febr. flor., m. Mart.—Maio fruct.

18. S, Mansiana Mart. Cf. Radlk. Monogr. p. 296, — La-

goa Santa, m. Febr. Mart. flor., m. Jul. fruct, — [lu silvulis

ad Curvello, Mart. fl.: Lund (\V.).]

19. S, noxia Camb. Cf. Radlk. Monogr. p. 338, Suppl. p. 159.

Lagoa Santa, m. Maio flor. In silvis frequens.

PauUinia L. emend. Scbum.

Sect. 1. Neurotoechus Radlk. in Durand, Lul^x generum, 1888, p,72.

1. P. elegans Camb. Cf. Radlk. in Sorj. Monoer., 1875,

p. 46, 73. — Lagoa Santa, frutcx vulgaris, scandeus, fructu

lactescente, m. ?sTov._Dec. flor., m. Dec.-Jau. fruct. — Vulgo „Cipo

Wai ,
2. P. spicata Benth. Cf. Radlk. in Serj. Monogr., 1875,

p. 54, 74. — Lagoa Santa in silvis passim, m. Xov.—Dec. flor.,

m. Jan.—Mart. fruct. Flores albi, valde suaveoleutes, teste War-
mmg. — Vulgo „Timbo do mat o" ex Lund in scheda.

Sect. 12. CaUoptilon Eadlk. iu Durand Ind. 1. c.

3. P. mellæfoUa Juss. Cf. Radlk. in Serj. Monogr., 1875,

p. 41, 71.

Var. hirsuta Camb. in St. Hil. Flor. Bras. I, 1825, p. 374,

ramis novelljs flavido-setulosis. — LagoaSanta, frutex scandens,
m siIvis non rara, m. Oct. flor., m. Febr. fruct. Flores albi, folia

saturate viridia, subtus pallidiora, teste Warming.

Sect. 13. Phygoptilon Radlk. in Durand Ind. I. c.

4. P. pseudota Radlk. mss. , spec. nov. — Fructus ut in

rebquis sectionis speciebus trialatus, alis denique ad augendam
loculorum cavitatera interne bipartitis plus minus evanescentibus;
lona biternata, foliolis lateralibus triadum lateralium perparvis auri-

culiformibus vel subnullis
, qua re in sectione (imrao in genere)

msignis. — Lagoa Santa, frutex scandens, in silvis non rara,
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meusibus ultimis pliuiosis, Jan.—Åpr. flor., ra. Aug. et Fcbr.

fruct. matur. Flores albi, folia saturate, attamen læte viridia,

splendentia, teste Warmiiig.

Urvillea Kunth.

Sect. 2. Stenelytron Eadlk. iu Sitzungsb. k. baycr. Acad., 1878, p. 264.

1. U. lævis Kadlk. 1. c, Seij. Suppl. p. 22 etc. (vide indic).

Lagoa Santa, non rara, in silva ad rupes calcareas „Lapa

vermelha" appellatas et iu silva cæsa („derubada") ,
ad arborum

vertices scandens, mensibus temporis pluviosi ultimis usque ad Apr.

flor., m. Jun.-Aug. fruct. Eami lactescentes, ut optime mdicavit

cl. Warming in scheda.

Cardiospermum L.

Sect. 1. Ceratadenia Radlk. in Sitzungsb. k. bayer. Acad., 1878, p. 260.

1. C. grandljlorum Sw. Cf. Eadlk. 1. c. n. 1. ^orma 1.

gemd^mm Radlk. Le. - Lagoa Santa, ad npas flumims Rio

das velbas, scandens, m. Mai. flor. et fruct. submat. Rara vicletui

planta, semel tantum a cl. Warming observata.

Sect . 2. Brachyadenia Eadlk. 1. c. p. 261.

.. C. Halicacalum L. Cf. Eadlk. 1. c. n. 3 \ar. microccr'

pum Bl. Cf. Eadlk. 1. c. - Lagoa Santa m frnticetis, ad vias,

in hortis, locis cultis etc. vulgaris, scandens, herbacea, m. ^ov

Jan., præsertim Decembr. flor., m. Jan.—Apr. fruct. — „isatu-

Thinouia Tr. et Planch.

Sect. L Petalodine Rudlk. in Sitzungsb. k. bayer. Acad., 1878, p.
282.

1. T. ternata Eadlk. 1. c. n. 3. - Lagoa Santa in |ih^

ad rupes calcareas „Lapa vermelha" appellatas, rara, a te scandens,

ramosissima, m. Mart.-Apr. flor., m. ^^Pi"-" ^^'^ 7'':,.„ ^y^r-
apibus grati flavovirides ; fructus (samaræ) rubescentes

,

teste

""'''2.
T. scandens Tr. et PL Formå 3_.

caudata Radlk. L c^ sul

n.5; ob structuram caulis cf. Radlk. Serj. f^PP^-' ^f?' ^^^"'^,^0

%.15. - Lagoa Santa., cum antecedente quacum
l^^'^l

confusa fuit, a qua vcro inter alia differt fructibus fere duplo

majoribus.
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Allophyliis L.

1. Å. serkeus Eadlk. in Sitzungsb. k. bayer. Acad. , 1890,

p, 230. — Lagoa Santa, arbusciila vel frutex in silvis, non rara,

m. Oct.—ITov, flor.j m. Jan.—Mart. fruct. maturi (lutei vel riibi-
r

cundi).

2. A. edulis Eadlk, (Sclimidelia edulis St. HiL, Juss. & Camb.

PI. us.^ 1824, n. 67). — Lagoa Santa, arbuscula vel frutex iu

silvis, interdum ramis elocgatissimis fere scandens, rara, m. Aug.

—Nor. flor., m, l^o\, fruct. maturi (rubri).

Toulicia Aubl.

Sect. 4. Aphanolepis Eadlk. in Sitzungsb. k. bayer. Acad., 1878, p. 373.

1. T. tomenfosa Eadlk. 1. c. — Ad Paracatii, prov. Miuas

Geraés, legit Lund. m. Septbr. fnict. (Herb. Wanning), [In campis

Araraquara; frutex 3—5'; m. Maio fl.: Luud (W.).]

Cupania L.

Sect. 1 . Trigonis DC. reform. , cf. Eadlk. in Sitzungsb. k. bayer. Acad.,

1879, p. 55G.

1. G. vemalls Camb. Cf. Eadlk. I. c. p. 526 n. 278, p. 560

n. 11. Formå 2. dethrodes Eadlk. 1 c. p. 560. — Lagoa Santa
in silvis, arbor vulgaris, rarissime elata, m. Apr., Maio flor., m.

Oct— Dec. fruct. mat. , m. Sept. aphjlla. Iu aliis quoque locis

provinciæ Minas Geraes a cl. Warming observata in itinere a Lagoa

Santa ad Eio de Janeiro: in silvis ad Contagem, Eio Parao-
peba prope Funil, Quilombo, Bom Fim, Piedade Geraés
etc. — Yulgo „Cambotå" v. „Camboatå" et „Cambotå com

follias grandes'' teste Warmin-?.O

Sect. 2. Trilobis Radlt. 1. c. p. 561.

2. C. tenuivalvis Eadlk. 1. c. p. 562. — Lagoa Santa, id

silvis vulgaris, 'frutex fere scandens vel arbuscula trunco graali

alto, m. Apr. et, ut videtur, interdum etiam in primis tenipons

pluviosi mensibus, Ifov.—Dec, flor., m.Aug., interdum Febr., fruct

Vulgo „Cambotå com f o Ib as mi u das" teste Warming-

ftilodendron Eadlk.

in Sitzungsb. k. bayer. Acad.. 1878, p. 355.
F

1. D. bipmnatum Eadlk. I. c. p. 357. — Lagoa Sauta,

arbor silvestris rara, trunco teretri interdum elato, m. Maio flor.
^^

vulgo „Puta pobre" v. „Maria pobre", „Maria moHe •
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„Farinha secca" teste AVarming; „Pao probre" teste Martio,

cf. Eadlk. 1. c. p. 355.

Matajba Aubl. emend.

Sect. 4. Eumatayba Eadlk. in Sitzungsb. k. bayer. Acad. , 1879
, p. 630.

1. M. guianensis Aubl. emend. Radlk. 1. c. p. 535 n. 472,

p. 631 n. 23.

Porma 3. micrantha Eadlk. 1. c. p. 632. - L a go a Santa,

arbor silvestris, m. Aug. flor.

Subforma suhlinearis Eadlk. 1. c. p. 633. — Lagoa Santa,

arbuscula vel frutex silvestris, m. Aug.—Oct., rarissime Julio, flor.,

m. Nov. fruct.

Vulgo „Cambota branca" v. „Cambotå brava", ranus

„Mamma do porco", nomen speciel Zanthoxyli rectius datum,

teste Warming.

2. M. juglandifolia Eadlk. 1. c. p. 635 n. 477, p. 635 n. 29.

- Lagoa Santa, arbor silvestris mediocris vulgans, m. Sept.—

Oct. flor., m. Dec. frnct. matur. — Vulgo „Caxuå branca" et

„Pao pc mb o", nomina Meliacearum et Terebintliacearum speciebus

rectius data, teste Warming.

3. M. elaeagnoides Eadlk. 1. c. p. 635. - In silvuhs Mugi,

prov. S. Paulo, m. Nov., fruct.

Masoiiia St. Hil.

1. M. glabrata St. Hil. PI remarqu., 1824, p. 241. — La-

goa Santa, arbor campestris interdum sat alta, non rara, m. bept.

flor.; m. Oct. Nov. frons novella evolvitur. Vulgo „T-ing^i .

Folia quotaunis decidua; truncus plerumque flexuoso-tortuosus,

attameu lisnum ad exstruendas ædes aptum habetur, teste NV aimm^.

2. M. puhescens St. Hil. 1. c. p. 238, tab. 23, 24 --In

campis inter Rio do prato et Santa Anna dos Aleg es

m. Sept. flor. (a Lund lectam communicavit cl. Warramg. Mores

suaveolentes, teste Lund). Ad Lagoa Santa m campis, rara.

%
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Taphrinaceae Daniae. Danmarks Tnpbrinaceer.

Af

E. jRostrtip*

I Slutniugen af forrige Åarhundrede opstillede PersooB (Obs. mvc I

p. 25) under Svampene en Slægt Erineumy til livilken han i Synop-

sis fungonim (1801) henførte 7 Arter. I 1815 opstillede E, Fries

(Obs. mycol. I) paa det af Persoon givne Grundlag fire Slægter,

nemlig Taplma, Phyllerium, Cronartlum og Erineumy med i alt

18 Arter, og i 1823 beskrev Kunze 45 Arter. Det viste sig dog

snart, at Cronartium var en højt organiseret Urediné, der ikke

havde noget Slægtskab, men kun en habituel Lighed med de øvrige

Former. Angaaende disse Wev det efterhaaudcn klart, at det

for største Deleu ikke var Svampeorganismer, men knn abnorme

Haardannelser. De bleve saaledes allerede af Fries i 1832 (Sv-

stema mycol. III, p. 519) opførte i et Appendix til Svampene under

Navn af Fhylleriaceae og betragtede som „exautbemata". I^en

forste der idetmindste for en stor Mængde Tilfældes Yedkommeude

gav den rette Forklaring af disse Haardannelsers Oprindelse var Au-

toine Fée, som i 1834 (Memoire sur le groupe des Phylleriacees)

gav en Beskrivelse af benved 100 saadanue Organismer, samtidig

med at han med eet Slag bringer dem nd af Svampenes Klasse,

ja gjør en Ende paa Opfattelsen af dem som selvstændige
Organismer

(skjønt ban dog endnu giver dem systematiske Navne) ved at go

gjøre at de fremkaldes ved Sugning af mikroskopiske Mider. Des-

Midefilt"uagtet vedblev disse Phytoptocecidier eller denne „
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endnu i mange Aar at figurere i mykologiske systematiske Skrifter;

f. Ex. i Eabenhorsts Deutschl. Kryptogamcn-Flora I, 1844.

Det viste sig imidlertid, især ved Tulasues Uudersøgolser

(Aim. d. se. uat, 1866) , at en af de først imder E r i n e um

,

senere under Taphria — eller som Navnet af Fries (Systema

orbis vegetaWlis, 1825, p. 317) selv rettedes: Taphrina — be-

skrevne Artej" y nemlig E7^ineum aureitm Pers. , var en virkelig

Svamp, der kom til at danne Grundlaget for en hel Familie under

Ascomycetes.

I 1848 blev af SJontagne og Desmazieres (Ann, d. se,

nat, ser, 3, t, s., p. 344) opstillet en Slægt Ascomyces med en

enkelt Art, hvortil Berkeley (Outi. of Brit. Fung.) senere føjede
t

flere andre Arter. I 1861 opstillede Fuck el Slægten Exoascus,

væsentlig grundet paa den paa Blommer optrædende £. Pnmi

Begge disse Slægter bleve af Tulasne i ovennævnte Afhandling ind-

dragne under Taphrhuu

De tre Slægtsnavne: Taphrina, Ascomyces og Exoascus have
r

hos senere Forfattere været benyttede paa forskjellig Maade. Snart

har alle tre Slægter været bibeholdte jævnsides, saaledes af Mag-

nus (Bot. Verein f. d. Prov, Brandenburg, 1874, p- 105) og

I^rank (Krankheiten d. Pflanzen, 1880, p. 521), snart har den

ene eller anden af dem været opgivet, ligesom ogsaa Grænserne og

Diagnoserne for disse Slægter har været meget uens hos Forfatterne.

I nyeste Tid er Slægten Ascomyces almindelig opgivet, idet de forment-

lige Ejendommeligheder, især Mangelen af Mycelium, som have be-

væget Magnus til at opretholde den ved Siden af de to andre,

^ste sig at hero paa en Fejltagelse. Derimod vedblive de fleste

Forfattere endnu at opføre begge Slægter: Taphrina og Exoascus,

der skulle adskilles ved at den første havde mange, den anden kun

8 Sporer i hver Sporsæk; men som vi skulle se, vil heller ikke

denne Forskjel med Rette kunne benyttes som generisk Skjelneraærke.

Hvad angaar deres Plads i Systemet har man ikke været i

Tvivl om at de høre til Ascomycetes. De har Tilknytningspunkter

indenfor deuue Gruppe dels til Stictideaceae dels til Saccharomycetes.
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I Aloiiiidelighed henføres de sammen mod en Række eudnu lidet

kjeudte, smaa saprofytiskc Svampeslægter til en Gruppe: Gymnoas-

ceae, der enten opstilles sideordnet med Disco- og Pyrenomycetes

(saaledes endnu i Winters Deutsclilauds Pilze II, 1887} eller som

en Familie under Discomycetes (saaledes af Saccardo Sylloge fiing.

VIII, 1889). Eimeligst vil det være, at adskille de parasitiske

fra de øvrige, væsentlig afvigende Slægter, og henføre de første til

en selvstændig Familie; en saadan er opstillet af Sadebeck under

Xavn af Exoasci; da Slægtsnavnet Exoascus næppe bør bibeholdes,

vil det være naturligere at kalde Familien Taphrinaceae,

I nyere Tid er det navnlig E. Sadebeck i Hamburg og deu

for tidlig afdøde, lovende upsalensiske Botaniker C. J. Johansen

som have underkastet denne Svampegruppe en grundig Undersøgelse^

udvidet vor Kundskab om dens Udvikling og Bygning og beriget

Systemet med adskillige nye, interessante Arter.

Sadebeck (Untersuch. ilb. d, Pilzgatt, Exoascus, 1884) henførte

alle tidligere under Taphrlnay Ascomyces og Exoascus opstillede

Arter til en eneste Slægt, for hvilken han anvendte det nyeste af

disse Navne, nemlig Exoascus. Da den eneste Forskjel mellem

Taphrina og Exoascus bestod i at den første havde mange Sporer

i liver Ascus, den sidste kun 8, og da det viste sig at de „mauge

Sporer" hos Taphrina kun var Konidier, der vare opstaaede ved

gjæragtig Spiring af oprindelig 8 Sporer, var der ingen Grund til

at fastholde Adskillelsen mellem de to Slægter, saa meget mindre

som man fandt at denne Spiring af Sporerne, medens de endnu ere

indesluttede i Sporesækkene, kan finde Sted hos alle Arter af Fa-

milien, om end med større eller mindre Energi. Ogsaa Johansen

(Ofvers. af kgl. Vet.-Akadem. Forhandl. 1885 og 1887) henforte

dem alle til en eneste Slægt, men valgte hertil med Eette favnet

Taphrina, som det ældste. Muligen vil det vise sig, ved Opdagelseu

af nye Forhold og af flere Arter, at det bliver nødvendigt atter at

dele Slægten, men ved Hjælp af andre Karakterer end tidligere;

et Fingerpeg er allerede i saa Henseende givet, idet en Del Arter

have perenuerende, intercellulært Mycelium i Værtplantens Grene,
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andre have aleue et subcuticulært Mycelium, enkelte mangle ganske

et overvintrende Mycelium. Is^ogle Arter have Sporesækkcue for-

svuede med en Stilkcelle, andre ikke, hvad der dog næppe har

generisk Værdi.

De vigtigste Karakterer for Slægten Taphrina ere følgende.

Det er parasitiske Ascomyceter, hvis vegetative Mycelium hos en

Del Arter (f. Es. T. Pruni) findes udbredt iutercellulært i Vært-

plantens Grene og overvintrer her, medens det hos andre Arter

(f. Ex. T. Tosquinetii alene optræder subcuticulært i de yngste Grene

og i Bladstilke, og sædvanlig overvintrer det da i Knopperne. Fra

det vegetative Mycelium udbreder sig det fertile Mycelium mellem

Epidermis og Cuticula i Bladpladerne. Hos enkelte Arter (f. Ex.

r. Sadebeckii) synes det vegetative Mycelium at mangle
,

idet der

paa Værtplantens Blade kun optræder isolerede Pletter med sub-

cuticulært, fertilt Mycelium, saa at Overvintringen kun kan ske ved

Hjælp af Sporer. Det fertile Mycelium udbreder sig hos alle de

paa træagtige Værtplanter optrædende Arter til et mer eller mmdre

sammenhængende Lag under Cuticula, og deler sig snart ved Tvær-

vægge i lutter rundagtige, ascogene Celler, som derefter voxe ud

til valseformede, pallisadestillede Sporesække, der hæve eller sprænge

Cuticula. I Eegelen ere de saa tæt stillede ,
at de støde op tU

hinanden ; i enkelte Tilfælde (f. Ex. T. Ubni) udvikles dog kun en

Del af de ascogene Celler til Sporesække, de øvrige forblive stenie

og afgive deres Indhold af Protoplasma til de første
,

bvon ed

Sporesækkene blive adskilte. I den udvoxede ,
endnu med Proto-

plasma fyldte Sporesæk opstaar hos mange Arter henimod Basis en

Tværvæg; den nedre, mindre Del kaldes Stilkcelle og den afgnei

sit Protoplasma til det øvre Eum , der bliver til den egentlige

Ascus. Den nedre Del af Sporesækken eller af Stilkcellen jiddei

tos nogle Arter med en bred Basis paa Epidermis (f Ex.

lata), hos andre Arter er den forneden spids og sidder mer elle

mindre dybt indkilet mellem Overhudcellerue (f. Ex. T. Tosqumeu.

Et egentligt Frugtlegeme findes saaledes ikke hos Taphrrna, idet

et Peridium eller Excipulura ganske mangler.

T. bul-
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I hver Sporesæk udvikles sædvanlig 8 kugleformede eller ellip-

soide Sporer. De kunne spire paa sædvanlig Maade ved en Spire-

traad, men hyppigst, og navnlig altid, naar de anbringes i Tand

eller Næringsvædske, udvikle de ved gjæragtig Spiring en Mængde

smaa aflange Konidier. Hos mange Arter finder denne Spiring

Sted allerede i Sporesækken, undertiden saa tidligt at denne, fyldes

med Konidier, inden alle de egentlige Sporer har kunnet opnaa

Udvikling. Ved Spiring i sukkerholdige Yædskcr fremkalde de en

svag Alkoholgjæring.

Taphriuaceerne fremkalde en Række højst forskjellige og ofte

meget mærkelige hypertrofiske Omdannelser af Værtplantens Or-

ganer, saasom buglede og krusede Blade, „Blommepunge" og „Trold-

koste"; de ere ofte meget skadelige for deres Værter og spille

derfor en Eolle i Plantepathologien. Kun ganske faa Arter ere

hidtil kjendte som Parasiter paa urteagtige Planter; de fleste ere

knyttede til Amentaceer og Drupaceer.

Da det forst er i nyere Tid at man ret har faaet Øje for

disse Parasiter, er det ikke saa mærkeligt at der kun findes et

eneste ældre Bidrag til Kundskaben om danske Arter af deune

Slægt, nemlig den af Schumacher i 1803 (Enura. plant. Saell. H,

446) opførte Erineum popuUnum, der er identisk med Taphrina

aurea
;
det er ogsaa den eneste Art, der er afbildet i Flora Danica

(Tab. 2098, 3) Forfatteren af nærværende Artikel har forskjellige

Steder givet Meddelelser om en Del Arters Forekemst her i Landet

samt publiceret flere nye Arter. Jeg bemærkede saaledes i Juni

1880 i Skove ved Herlufsholm, at de talrige Hexekoste paa Avn-

bøge bare ejendommeligt buglede Blade, forsynede med et graat

Overtræk, der viste sig at være en til Taphrinaceerne hørende

Svamp
;
da dette gjentog sig alle Vegne, hvor jeg undersøgte Avu-

bøgens Hexekoste, gav det Anledning til et nøjere Studium, som

førte til Erkjendelsen af at selve Hexekostdannelsen skyldtes denne

Svamp, som jeg derefter beskrev i Botan. Centralblatt 1.881 (Bd. V,

p. 153) under Navn af Exoascns Carpini, ligesom jeg ogsaa samme

Sted oplyste at Hexekostdannelsen hos Prwius insititia skyldtes en
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Exoascus. I JuDi 1882 fik jeg Lejlighed til paa Falster at under-

søge Grenpurrer paa Betula odorata strax efter Løvspring, og

disses Blade vare ogsaa befængte med en herhenhørende Svamp,
ri

der viste sig at fremkalde Monstrositeteii ; Svampen blov beslvrevcu,

uuder Navu' af Taphrina hetulina, i „Tidsskrift for Skovbrug" 1883

(Bd. VI
,

p. 246). I sidst nævnte Tidsskrift (lY, p. 150—156 og

VI, p. 245—250) findes flere andre Meddelelser om danske Arter

af Taphrinaceer. Endvidere har jeg i Bot. Tidsskrift (Bd. 14, S. 339)

publiceret et Par nye Arter: Taphrina Tormentilla og T. Umbelli-

ferarum.

Antallet af de bidtil beskrevne Arter af Taphrinaceer er af

Saccardo (Sylloge fang. Vol. VIII) i 1889 angivet at være 30,

hvoraf 25 evropæiske. I det af Sadebeck i 1884 affattede Afsnit:

„Exoasci" i Eabenhorsts Kryptog. Fl. II er 'for Tyskland anført 13

Arter; men i den ganske nylig udkomne Afbandling af Sadebeck

„Kritiscbe Uutersucbungeu ub. die durch Taphriua-Årten liervor-

gebr. Baumkrankheiten" er der tilføjet 7 Arter. Naar der altsaa

i efterfølgende Oversigt findes opført 20 danske Arter, ses det, at

Danmark, hvad denne Svampeslægt angaar, er forholdsvis godt

undersøgt; af de 20 danske Arter ere de fire paa urteagtige Planter

forekommende mærkelig nok endnu ikke kjendte fra Tyskland.

Bjærgegne og Polarlande synes Taphrinaceer at være særlig frem-

herskende
, om ikke hvad Antal af Arter , saa hvad deres hyppige

Optræden angaar: i Grønland findes idetmindste tre almindelig ud-

bredte Arter paa Birk. Derimod synes Taphrinaceer ganske at

mangle i tropiske Lande.

De danske Arter af Slægten Taphrina.

A. ilycel. intereellulært i det Indre af Skuddene og o;«Jji"trende i disse,

a. Det fertUe Mvcel. snbcuticulært. Sporesæk med Stilkcelle (AscogunJ.

1

aa. Sporesække udvikles paa Værtplantens Frugter

bb. _ - - - Blade.

a. StilkceUen flere Gange længere end tyk;

.Sporesækkene meget slanke
2. T. Cerasi.

fi. Stilkcelleu lige saa tyk som laug.
rrataeai

aa. StHcellens Basis afstumpet 3.
I.Uataegt.

/j^, _ — kegleformet.
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f Fremkalder buglede Blade hos

Værtplanten 4. T. deformans.

t Fremkalder Hexekoste hos

Værtplanten - 5. T.Indtitiæ,

b. Det fertile Mycelium udbreder sig under Epi-

dermis; Sporesæk ndeu Stilkcelle. Alene i

urteagtige Planter.

aa. Alene Sporer eller tillige nogle faa Koni-

dier i Sporesækken 6 T. PotentiUae.

bb. Sporesække tidlig opfyldte med en Mængde
meget smaa Konidier.

a. Værtplantens Blade farves graa ... 7. T. Umbelliferarnm,

fi.
— Stængel og Blade farves

gulagtige; Sporesække meget tykke . 8. T. GliJuujinis,

y. Værtplantens Blade farves pletvis gule;

Sporesække meget slanke 9. T. lutescens.

B. Myceliet alene udbredt mellem Epidermis og

Cuticula.

a. Sporesæk med Stilkcelle.

aa Myceliet overvintrende' i Værtplantens

Knopper.

a. Sporesækkens nedre Del omgivet af den

meget tykkere Stilkcelle 10, T. epiphyUa.

fi. Sporesæk og Stilkcelle har Tværvæggen
til Grænse; Sporesækkene adskilte ved

sterilt Mj-celium , 11. T. UlmL

y. Sporesæk og Stilkcelle harTværvægj^^en

til Grænse; Sporesække tæt^tillede.

aa. Sporesækkene ved Grunden af-

stumpede 12, T, biiUatcL

/5y5. Sporesækkene ved Grunden kile-

formet indskudt-e mellom Epider-

miscellerne.

t Sporesække alene indeholdende

Sporer eller tillige nogle faa

Konidier 1?». T. Tosquinetu

t Sporesække tidligt opfjidte med
en Mængde smaa Konidier . . 14. T. hetulina.

bb. Uden overvintrende Mycel.; danner gul-

agtige Smaapletter paa Værtplantens
Blade.

«. Sporesække 40—50 fx lange og 15 fi

tykke 15. T. SadebecUi.

/?. Sporesække 25—30 /^ lange og 10 ^i

tykke 16. T. Betulae.
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b. Sporesæk uden StilkccUe.

aa. Sporesække udvikles i Blomsterstanden af

Værtplanten.

a. Paa Frugtrakler af El 11. T. amentonim.

yS. Paa Kapsler af Bævreasp 18. T. JoJiansonii.

hh. Sporesække ndvikles paa Værtplantens

Blade.

a. Sporesække med bredere Basis : danner

Hexekoste paa Avnbog 19. T. Carjpinl

y9. Sporesække med smallere Basis og

gult Indhold 20. T. anrea.

Gruppe A.

Myceliet er i Regelen overvintrende i Værtplantens Stængel-

dele ; om Foraaret udbreder det sig intercellulært i de unge Skud

og vandrer herfra ind i Bladene eller Blomsterdelene.

Undergruppe a.

Det fertile Mycelium udbreder sig mellem Epidermis og Cuti-

cula, og det udvikles næsten fuldstændig til Sporesække, der altid

ere forsynede med Stilkcelle. Sædvanlig findes alene Sporer i de

unge Sporesække, men senere udvikles ogsaa KnopcoUer i disse.

1. T. Pnini (Fuck.) Tul.

[Exoascus Fruni Fuckel Enum. fung. Nassoviae p^
29. - T«#rm«

Pruni Tulasne Ann. se. nat. 5. serie 5 tome p. 129 (18«)b)J.

De angrebne Stenfrugter blive misdannede, lange og bælg-

lignende, stenløse og læderagtige, tilsidst med et fløjlsagtigt, graat

Overtræk af de paa bele Overfladen tætstillede Sporesække,

ere cylindrisk kølleformede, 40-55 fi I, 10-15 /. t., Stilkcellen

10-15 ;. bøj, omtrent halv saa tyk, med afstumpet Basis, Spo-

rerne kugleformede, 4—5 fi t.

Værtplanter. Almindelig paa Frugterne af Prunus do.ae-

stica, insititia og spinosa samt Ccrasus Padus.

Anm. De monstrose Frugter ere bekjendte under ^;-"
f 'f^^é

punge". Paa et Exemplar af Cerasr. Padus hvrs
^-;^''::^^^^^,_

af denne Svamp, bar jeg paa Bladene fundet enkelte Taphnna 1 lett
-

.

som synes at børe til denne Art (Skaarup i Fyn).

Disse
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2. T. Cera^i ^Fuck.) Sadeb.

[Exoascus deformans b. Cerasi Fuctol Symb. myc. p. 252. — Exoasciis

Wiesneri Katliay Sitzb. d, k. Akad. d. Wissensch. z. Wiea, Bd. LXXXIII

(1881). — TapJirina Cerasi Sadebeck Krit. Unters. d. Taphrina - Arten

(1890) S. 26^)].

Den frembringer store, men ikke tætte Hexekoste, med laage,

dels nedhængende dels oprette, ofte pludselig opsvulmede og atter

fortyndede Grene. Bladene blive blege eller rødlige, glinsende, men

ikke buglede eller særlig misdannede. Sporesækkene bryde frem

paa Bladenes Underside som en hvid Dug; de ere usædvanlig

slanke, 35—50 jj. 1., 5— 7 fi t., med endnu tyndere Stilkcelle,

som dog ikke trænger sig ind imellem Epidermiscellerne. De kugle-

runde Sporer ere 3—5
fjt

t.

Værtplante. Cerasus avium. Temmelig almindelig baade

paa vildtvoxende og dyrkede Træer. Store Hexekoste findes f. Ex.

i Jægersborg Dyrehave, i Haver ved Roskilde og Tangegaard i Fyn*

3. T. Crataegi (Fuck.) Sadeb.

[Exoascus htUaius b. Crataegi Fuckel Symb, myc. App. IL 49,
—

Taphrina Crataegi Sadebeck Krit. Unters. d. Taplirina-Art. S. 21].

Frembringer lyserode, svagt buglede Pletter paa Bladene

(sjældnere paa Blomsterdelene), som senere l)edækkes med en graa

Dug, de gjennembrudte Sporesække. Disse ere 25—35/^1., 8/it.

Stilkcellen lige høj og tyk, med afstumpet Basis, Sporer 4,5 p.
t.

Værtplanter. Almindelig paa Crataegus Oxyacantha og

monogyna,

Anm. Jeg har aUerede i ISSH (Bot. Tidsskr. XIV, S. 239) antydet,

at denne Art maatte adskiller fra den paa Pxjrus comm. optrædende T.

lullata. — En Hexekost paa et Exemplar af Crat Oxycantha i Charlot-

tenlund syntes fremkaldt af denne Svamp, der fandtes paa Bladene.

4. T. deforiiuins (Berk.) Tul.

[Ascomyces deformans Berkeley Ontl. of Brit. Fungology, P-
^'^^'

Taphrina deformans Tulasne Ann. se. nat. 5. ser. 5 tome p. 128].

M Findes i Jahrbnch d. Hamburgisch. Wissenschaftl. Anstalten. ^U'

Hambur!-^ 1890.
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Det i de bladbærende Skud udbredte Mycelium foraarsager

ingen Hypertrofi i disse; derimod blive Bladene meget iøjne-

faldende misdannede, krummede, buglede og krusede, sædvanlig gule

eller røde, senere bvidduggede paa deu konkave, i Regelen nedad

vendte Side. Sporesække valseformig-kølledaunede, 35—40 ^i 1.,

L

9_10 fx t., med en Stilkcelle, som er lige saa tyk som lang,

forneden med en kort Spids, som skyder sig lidt ind mellem Over-

liudcns Celler. Sporer kugleformede, 5—6 a t.

Værtplante. Perska vulgaris. Sædvanlig optrædende i

talrige' Skud paa samme Træ („Blæresyge"). Sjæll.: Charlottenlund,

Hellerup, Snedinge. Fyn: Hverringe, Odense, Svendborg, Tange-

gaard (Nektariuer).

5. T. Insititiae Sadeb.

S. 113a). - Exoascus deformam pr. p. Kostr. Tidsskr. f. Sko;1)rug IV 55

(1879). - Tavhrina Ins. Sadeb. Krit. Unters. d. Taphrma-.^rt. S. 27J.

Foraarsager tætte Grenpurrer hos Værtplanten, hvis Blade blive

smaa og krusede, med graalig Dug paa Undersiden. Sporesækkene

25
f.

I, 8-10 fi t, Stilkcellen omtrent lige høj og tyk, ved

Grmiden'med en lille Spids, der skyder sig ind imellem Overhud-

cellerne. Sporer 3,5 a t.

Værtplanter. Paa Prun«. insitlna flere Steder i Haver og

levende Hegn paa Lolland og i Sydfyn, hvor man ofte kan tr^ætte

store „Troldkoste" i hundredvis i samme Hegn. —

stka. Fyn : Skaarup. - Paa Prunus spinosa har jeg ved Ham-

mershus funden talrige unge Skud med baglede røde Blade
,

an-

grebne af en endnu ikke fuldt udviklet Taphrina, som jeg antager

horer herhen.

Undergruppe b.

Det fertile Mycelium udbreder sig^ under
Epdermis og se.ider

Hyfer ud mellem Overhudcellerne ; disse Hyfer udvikle sig umiddel-

V^^^i^TTjahresbuch d. wissenschaftl. Anstalten za Hamburg far 188:3.

Hamburg 1884-
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bart til Sporesække, uden at danne et subcuticulært Lag eller

Stilkceller. Alene i iirteagtige Planter.

6. T. Potentillae (Farlow) Johans.

[Eæoasctis deformans var. PotentiUae Farlow Proceed. Americ Åcad.

of arts and sciences XYIII p. 84 (1883). — TapJinna Tonnentlllae Eostr.

Bot. Tidsstr. XIV, 239 (1883), — Taplirina PotentiUae Johans. Om
svampsl. Tapliriua S. 35].

Frembringer bleggule opsvulmede Partier af Stængel og Blade

af Tærtplanten , nndertiden smaa hexekostlignende Forgreninger.

Sporesække 30— 35 fi L, 8—40
fx t, med lang Stilk, men uden

begrænsende Tværvæg. De ellipsoide Sporer 7—8 fi \., 4 // t.

Værtplante. Potentilla Tormentilla. Sjæll. : Fredensborg.

Bomh.: Almindingen (i Mængde). Møens Klint. Falster: Stubbe-

kjøbing. LolL: Stokkemarke Tørvclung (i Mængde). Fjn: Skaa-

rup, Hesselager. Jyll.: Silkeborg.

ÅEm. Jeg fandt den første Gang i 1876 ved Stubbekjøt)ing og ud-

delte den under Navn af Exoascus TormentiUae. Den 22ae Novbr. 1883

publicerede jeg den under Navn af Tvphrina TormenfiJhæ. Farloirs

Artsnavn synes dog at være publiceret lidt tidligere, rigtignok kun som

Bevævnelse for en Varietet.

7. T. rmbelliferariim Eostr.

r[\
Nuove Gioru. Bot. Ital. XXI, 422 (1889).]

Taphrina Orcoselini. Massalougo

.. „„„. ^^^i. ^^^^ -t^.i, ^ioo;?).J

Frembringer i Regelen paa alle Blade af samme Plante uregel-

mæssige graaabrune Pletter, som udgaa fra Bladets Grund og følg?

særlig Hovedribljerne , hvorfra de

brede sig mer eller mindre til

Siderne, ofte over hele Bladpladen

;

de angrebne Dele af Bladene blive

lidt fortykkede og Sporesækkene

udvikle sig paa Bladets Overside.

ere tætstillede og

Bladkjødet; ved

Sporesækkene

nedsænkede i

Modningen sprænges Overhuden.

Sporesækkene ere tykt ellipsoido

Fig. 1. Taphrina Vmbemferarum Rostr, P^

Heracleum. Fem Sporesætke opij'

KoniJier. ^k nat Storr.
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Og mere afrundede end hos nogen anden Art, ofte ikke meget læn-

gere end tykke, 45—65 fx I, 30 — 40 ^ t De fyldes tidlig med

en Mængde Konidier, der ere 3—7 fi I, 2—4 fx t, med 1—2

Vacuolor.

Værtplanter. Heradeum SpliondyVium, Sjæll. : Jægerspris,

Boserup, Skjelskør, Herlufsholm, Stevns. Fyn: Skaarup, Broholm,

Wedellsborg. — Peucedanum palustre, Sjæll.: Øer i Lyngby Sø.

Fyn: Skaarup, Faaborg. Loll.: Saskjøbing.

8. T. Githagiois nov. sp.

Myceliet gjeunemtræuger hele Værtplanten og Sporesækkene

bryde frem overalt baade paa Stængel og Blade, idet de sprænge

Overhuden. Sporesække

ellipsoide, gulagtige, 48

58 n 1., 30—45 n t.,

tidlig fyldte med talrige

Konidier, saa at der kun

i de yngste findes enkelte

kugleformede Sporer mel-

lem disse. Konidierne 4

6 n 1-, 2-3 // t. Hy-

ferne 4— 6 /z tykke. Den

frembringer ikke Hyper-

trofi hos Værtplanten.

Værtplante. Ågro-

Fig.2. Taphrina GithaginU nov . %v « Hyfer. 6. Spo^E- steuma GithagO. Sjæll.:

sække fyldte med Konidier, den ene indeholder tunge

fire Sporer, c. Panisadeceller. d. Rest af Epidermis.
Øj.glev (P. >iielsenj.

Booj^ nat. Sterr. ' '

9. T. lutescens nov. sp

Danner gule ikke hypertrofiske Pletter paa Værtplantens Løv.

Det intercellulære Mycelium sender Hyfer nd mellem Overhud-

17
"Vidensk. Meddel, fra den Qaturh. Foren. 1890.
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cellerne. Sporesækkene ere langt frem-

ragende, usædvanlig slanke, 60—75 ^ 1.,

8—9 {1 t. , tidlig opfyldte med Konidier,

som ere 4—5 ^ 1., 0,5—1 p. i.

Værtplante. Lastraea Thelypteris.

Sjæll: Gjorslev Dyrehave (1889).

Anm. Den er megot forskjellig fra en
anden paa Bregner optrædende Art, Taphrina
filicina Rostr, som kun er funden paa Lastraea
spimdosa i Sverige. Fig. 3. Taphrina lutetcens nor.

sp. a. Hyfer. b. Fem Spore-

sække, af hvilke to ere fyldte

med Konidier, to har fuld-

tændi^ udtømt sit Indhold o^

en femte er halvt udtamt.

900^1 nat. Størr.

Gruppe B.

Myceliet alene udbredt mellem Epidermis og Cuticula. Hos

nogle Al-ter overvintrer Myceliet i Knopperne og breder sig herfra

under Lovspringet subcuticulært i Bladene ; andre synes at mangle

et overvintrende Mycelium, saa at Overvintringen alene kan finde

Sted ved Sporer eller Knopceller.

Undergruppe a.

Sporesæk altid forsynet med Stilkcelle.

10. T. epiphylla Sadeb,

[Exoascus epiphyllus Sadeb. Untersuch. ub. d. Pilzgatt. Exoascus (1884)

S. 120 - Taphrina epiph. Sadeb. Krit. Unters. iib. d. Taphrina-Arteu (1890)

o. lO.J

Myceliet overvintrer i Bladenes Knopper og breder sig dels

subcuticulært i Grenene, foraarsagende Hypertrofi og Hexekost-

dannelse hos disse, dels i Bladene, hvor der optræder rundagtige,

rødbrune, paa Oversiden graaduggede, rynkede Pletter. SporesaJkke

30—40 ^ 1 , i5_2o u t. Særlig karakteristisk er Stilkcellen,

som er meget bredere end Ascus, og som omfatter dennes nedre

I>el. Stilkcellens Tykkelse er 22 32 u, dens Højde varierer
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eftersom dens Basis er afstumpet eller ved Grunden noget til-

spidset.

Værtplante. Ahius hicana. Tjn: Brændeskov (paa Blade),

11. T. Ulm! (Puck.) Johans.
j

[Exoa^ciis Ulmi Fuckel Symb. mye. App. II, 49, — Taphrina Ulmi
Johanson Øfvers. af Kgl. Vetensk.-Akad. Forli. 1885, S. 43.]

Myceliet subcuticulært i Grene og Blade, men kun i de sidste

udvikles paa Undersiden rundagtige større eller mindre, graalige

Pletter, dannet af Sporesække. Disse ere ikke saa tætstillede som

sædvanlig, men adskilte ved sterilt Mycelium; de ere usædvanlig

smaa, 10—20 ju I., 8— 10 fz t. Sporene kugleformede, 4 fx t

Stilkcellerne ofte uregelmæssigt formede.

Værtplante, Ul^mts moiitana, Sjæll.: Lyngby.

12. T. buUata (Berk.) Tul.

[Oidium biillatum Berk. et Broom. Journ. bort. soc London (1854)

p. 48. — Exoaseus bullatus Fuckel Symbol, myc. App, II, 49 pr. p.
—

Tajyhrina bull Tul. Ann. se. nat. 5 ser. 5 tom. p. 128.]

Myceliet overvintrer i Knopperne og trænger sig ved Løv-

springet subcuticulært ind i de unge Blade, som farves røde eller

gule og blive sraaa og sammenfoldede. Senere paa Sommeren

(Juli—August) opstaar sekundære Angreb i Form af isolerede, bug-

lede, graaduggede Pletter paa de udvoxode Blade. Sporesække

30^40 ju h, 8—11 pi t, Stilkcellen 10—14 fi høje, af Spore-

sækkens Tykkelse.

Værtplanter. Fyrus commmls. Kjøbenhavn, Roskilde, Vi-

^oi'g, Tiselliolt i Fyn. — Cydonia japonka. Roskilde.

A n m. Den omtalte Foraarsform paa Pæreblade , der opstaar af det

overvintrende Mycelium, svues ikke tidligere at være iagttaget. Den paa

Cydonia fundne Form, 'der ikke er funden andensteds, ligner ganske den

sildigt optrædende Form paa Pæreblade, men Sporesækkene ere knn 25-28

/*!•; derimod er Stilkcellen 12-13 ix lioj.

17*

'-'J^
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13. T. Tosquinetii (West.) Magn.

[Asco7nyces Tosq. Westendorp Bull. FAcad. Belg. II sér. tome XI p.

655 (1861). — TapJirina alnitorqua Tul. Ann. se. nat. 5 sér. 5 tome

p. 130 (1866). — TapJirina Tosq. Magnus Hedwigia 1890, S. 25.]

Det sutcuticulære Mycelium udbreder sig fra Grenene iud i

Bladene og bevirker at store Partier af disse blive buglede og paa

forskjellig Maade monstrøse, ofte meget større end normalt. De

angrebne Dele af Bladene blive gulgrønne, senere rødbrune og

graaduggede. Sporesække valseformede, foroven afstumpede, 25

36 ;j. I, 7—9 fi t. Stilkcellen 12-20 » høj, kileformet indskudt

mellem Epidermiscellerne,

Værtplante. Alnus ghitinosa. Almindelig overalt i Dan-

mark.

14. T. betulina Eostr.

[Tidsskr. f. Skovbrug VI, 246 (1883). Bot. Ceutralbl. XV, 149 (1883).

Exoascus turgidus Sadeb. Untersucli. ub. d. Pilzgattuug Exoascus S. 116

(1884).]

Danner de bekjendte Hexekoste paa Birketræer, hvis Blade

blive graaduggede paa hele Undersiden. Sporesække store, 45-50

fi 1., 15—20 /i i, tidlig opfyldte med Konidier, Stilkcellen 15-24

fi I, langt tilspidset forneden, idet den trænger dybt ned imellem

Epidermiscellerne. Konidier aflange, 5—7 ja I, sædvanlig med

1—2 Vacuoler.

Værtplanter. Betula odorata. Meget hyppig.

Anm. Sadebeck meddeler i sit nyeste Skrift: Krit. Unters. ub. d

Taphrina-Arten (1890) S. 31, at den af ham beskrevne Taphrina turgida,

som alene optræder paa Betula verrucosa, er aldeles forskiellig fra dea af

mig beskrevne T. betulina paa Betula odorata men han angiver ikke,

hvori Forskjellen ligger.

15. T. Sadebeckii Johans.

[Exoascus flavus Sadeb. Untera. iib. d. Pilzgatt. Exoascus, S. llS.
-

Taphrina Sadebeckii Johanson Ofvers. af kgl. Vet.-Akad. Forh. 1885, S. 38.]

Overvintrende Mycelium mangler. Danner rundagtige,
bleggule

Pletter, uden Hypertrofi, især paa Undersiden af Bladene.
Spore-



X

261

sække med gult Indhold, 40—55 ii 1., 15 (x t. Stilkcellen 18

22 p. liøj og lige saa tyk, temmelig afrundet, med hred Basis.

Sporer usædvanlig store, kugleformede, 6,5 ^ t.

Værtplante. Alnus glutinosa. Fyn: Brændcskov. Loll.

:

Bøllesminde. Boruliolm: Almindingen. — Den er vistnok ikke

sjælden, men lidet iøjnefaldende.

16. T. Betulae (Fuck.) Johans.

[Exoascus Bet. Fuctel Symb. myc. App. II, 49. — Taphrina Bet.

Johansen Ofv-ers. af kgl. Vet.-Akad. Torh. 1885, S. 40.]

Overvintrende Mvcelium mangler. Danner lidet iøjnefaldende,

smaa, runde, hvidgule, senere brunlige Pletter paa Bladene. Spore-

sække 25—35 fz 1., 8—10
fjt

t. Stilkcellen 8—12 ft høj, med

llad Basis, ofte tykkere end Sporesækken.- Sporer 3—4 j« t.

Værtplante. Betula verrucosa. Botnholm: Almindingen.

Undergruppe b

Sporesæk uden Stilkcelle.

mer

17. T. amentorum Sadeb.
P

[T. ament. Sadebeck, Berichte der Gesellsch. fur Bot. zu Hamburg

1888, S. 90. - Exoascus alnitorqua f.
Ålni incanae Kiihn (Eabcnh. fung.

«ur. exe. nr. 1616. — Ascomyces Tosquinetii strobilina Eostr. Tidsskr. f

Skovb. IV, 152.]

Frembringer paa EUekoste store tungeformede, ofte tommelange

Udvæxter af gulgrøn eller rødbrun Farve, bedækkede med graa Dug

af Sporesække, som ere 40—45 fil., 10 //i, uden Stilkcelle.

Sporer kuglerunde, 5 ft t Basis af Sporesækken træuger

eller mindre dybt ned mellem Epidermiscellerne.

Værtplanter. Paa Hunrakier af Alnus glutinosa, ikke

sjælden, f. Ex. Sjæll. : Lyngby Mose, Herlufsholm (0. Rostrup). Born-

holm: Paradisbakken. Falster: Stubbekjøbing. Fyn: Klingstrup.

Møens Klint. — Alnus incana. Brattingsborg paa Samsø.

Anm. Exemplarer fra Danmark bleve uddelte i Thiimens Mycutheca

iiiiv. nr. 1366. Det anvendte Varietetsnavn .strobilina. har Prioritet

fremfor . amentorum - men er mindre heldigt som henledende Tanken paa
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Coniferer. Det ældste, men ogsaa kun som Varietetsbetegnelse kugte
Navn er .Alni incanae. Kiilin, men som et sammensat Navn strider det

mod Eeglerne for Nomenklaturen og er desuden uheldigt, da Svampen
lige saa vel eller endog hyppigere optræder paa Alnus glutinosa.

18. T. Johansonii Sadeb.

[Krit. Untersuch. ub. Taphrina-Arten , S. 6. — T. rhizophora pr. p.

Johanson Studier 6. Svampslagtet Taphrina, S. 18.]

Den optræder alene paa Kapslerne af Bævreasp, hos hvilke

den foraarsager en stærk Hjpertrofi, saa at de blive flere Gange

større end normalt og beklædte med et gult Lag. Sporesække

smukt gule, usædvanlig store, 90—100 ju L, 16—20 // 1, forneden

gaaende jævnt over i en lang Hyfe, der trænger ned mellem Over-

hudcellerne og ind i Mesofjllet.

Værtplante. Hunrakier af Populus tremula. Viborg (Gad).

Anm. Den af Johanson opstillede Taphrina rJiizopJiora indeholdt to

Former, som allerede beskreves af nævnte Forfatter, men først adskiltes

som Arter af Sadebect, saa at den paa Eaklor af Popuhis alba forekom-

mende Art beholder Navnet T. rhizophora. Den sidste er endnu ikke be-

miBrkfit. i r>'j 1-1 ni Q T-T-mærket i Danmark.

19. T. Carpini Eostr.

[Exoascus Carp. Eostr. Bot. Centralbl. V, 154. — Taphrina Carp.

Eostr. Bot. Tidsskr. XIV, 238.]

Frembringer store og tætte Hesekoste paa Avnbøg. Bladene

Wive kilisede, gulgrønne med graalig Dug paa Undersiden. Spore-

sække 25 n 1., 8—12 11 i, siddende paa Epidermis med en bred

Basis, uden Stilkcelle. Sporer 4 ^ t., ofte blandede med Konidier

i Sporesækken.

Værtplante. Carpinus Betuhis. Svampen er almindelig ud-

bredt tilligemed Træet, nogle Steder i stor Mængde, f. Es. paa

Bornholm, hvor der findes gamle Avnbøge i Eø, besatte fra nederst

til øverst med Hexekoste, indtil 100 paa samme Træ.

20. T. aurea (Pers.) Tul.

{Erineum aureum Persoon Syn. p. 700. - Briy^um popitmum

tZT- • P^- "' ^^- - ^^PJ'ri» populina Fr. Obs. myc. I, 217.
-

Taphnna aurea Tul. Ann. se. nat. sér. V, tome V, p. 126.]
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Danuer større eller mindre Bugler paa Bladene, undertiden

saa store, at de optage næsten hele Bladpladen-, ofte findes talrige

smaa Bugler stillede i to Eækker langs Midtribhen. Den konkave

Side af Buglerne er gul, hidrørende fra Sporesækkene; disse ere

Sporc-tidlig opfyldt af Konidier.55—70 ;/ 1., 18—25 fx t.,

sækkens nedre Del fortsætter sig som en Hyfe ned mellem Epi-

dermiscellerne.

Værtplanter. Meget almindelig paa Popuhis monilifera,

nigra Og pyramidalis overalt i Danmark.

Anm. Jeg har ikke kunnet finde nogen ved Tværvæg fra Spore-

sækken tydelig adskilt Stilkcelle hos denne Art. — Sædvanlig angives

Fries som Autor til Navnet Taphrina aurea; men dette er urigtigt, thi i

Obs. myc. kalder han den Taphria popuUna og det samme Artsnavn be-

nytter Fries i sine senere Publikationer. Rigtignok tilføjes i det citerede

Skrift Ordet a aurea » efter Navnet; men det er Diagnosen.

Anm. Af Arter som ere fundne i Udlandet og mulig kunne træffes

hos os, mærkes : T. filicina Eostr. paa Lastraea spinulosa, T. coerulescens

Tnl. paa Blade af Quercus Eohur, T. rhisophora paa Hunrakler af Popu-

lus alba , T. polyspora paa Acer tataricum. Do ere alle fundne i Sve-

rige, de tre sidste ogsaa i TyskLmd.
ri

Danmarks Taphrina-Arter ordnede efter Værtplanterne.

Pomaceae.
Gydonia japonica \ T. bullata,

Pyrus cnmmtmis i

Grataegus Oxyacanihae \ T. Crataegi.

— monogyyia

Drupaceae.
Prunus domestica \ i T. Insitiae.

— insititia \ 1 T, Pruni.

spinosa

Cerasus Padi
T- ^^""^-

T. Cerasi.
avmm . , . .

^^rslca vulgaris '^-
*^^^™'''

O
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Rosaceae.

Potentllla Tormentilla . • . T. Potentillae.

SiJenaceae.

Ågrostemma Githago T. Githaginis

UmbelUferae

Heradeum SghondyUum

Peucedanum palustre

Ulmus monfana

Ulmaceae

T. Umlelli-

ferarum.

T. Ulmi

Populus monilifera

nigra

pyramidalis

tremula

Salicineae.

T. aurea.

T. Johansonii.

Corylaceae.

Carpinus Betulus T. Carpini,

Betulaceae,

Betula odorata T. betulina.

verrucosa . , T. Betulae.

T. Tosquinetii.

Alnus glutinosa, ^ T. Sadebeckii.

T. amentorum

T. epipliylla.

T. amentorum,
incana

Filices.

Lastraea Thelypteris T. lutescens
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Grønlands Natur og Historie.

Antikritiske Bemærkninger til Prof. Nathorst,

af
.

Euij. Warmlrtff.

ror 2—3 Aar siden publicerede jeg nogle Undersøgelser over

Grønlands Vegetation og Flora, nemlig: (I) „Om Grønlands Vege-

tation" i „Meddelelser om Gionlaud" XII, trvkt Vinteren 1887—88;

(II) „Tabellarisk Oversigt over Grønlauds, Islands og Færøernes

Flora" i „Videnskab. Meddelelser" for 1887, forelagt 27. Januar

1888 og trykt i Begyndelsen af 1888; (III) fransk Resumé af I,

skrevet og trykt lidt ind i 1888, og aftrykt i „Revue scientifiquo"

f*^i- 4. Aug. 1888; (IV) „tber Gronlauds Vegetation" i Englers

Jabrb. X, skrevet Sommeren 1888, udkommet Decemb. 1888, og

O') „Naturen i det nordligste Grønland" i Geograf. Tidsskr. 1888.

I disse Arbejder kommer jeg ogsaa dels ind paa Spørgsmaalet,

om Grønlands Natur er europæisk, som der er blevet sagt, eller

amerikansk; dels i Sammenhæng hermed paa Spørgsmaalet om Ve-

getatioaeus og Landets Udviklingshistorie, i Henseende til hvilket

jeg opponerede mod at betegne Plautcvæxten som skandinavisk og

indvandret fra Europa over en Landforbindelse, for hvis postglaciale

Existens jeg ingen Støtte kunde finde (I, p. 191),

Nu har Prof. Nathorst i Stockholm publiceret en Afhand-

^^^S „Kritiska anmfirkniiigar om den groniandska vegetationens

liistoria"
i Bihanget til Sv. Vet. Akad. IG, der kom mig ihænde for

en 10—
] 2 Dage siden, og som er en Kritik af mine Arbejder.
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Det vilde være mig en stor Glæde iadgaaende at diskutere

disse interessante Spørgsmaal med en Mand som Natliorst, der

baade er en saa fremragende Videnskabsmand, og sora øjeusynlig

stræber meget efter at behandle Sagen objektivt, men jeg raaa

desværre indskrænke mig til Hovedpunkterne og til meget faa

3Iodbemærkninger af følgende Grunde: for det første har jeg

absolut ikke Tid; i over to Aar bar jeg ikke syslet nærmere med

de omhandlede Spørgsmaal, og det vil nu ialfald koste en Del Ar-

bejde at faa alle Enkeltheder nærværende; men med en større tro-

l)isk Eejse for Øje, som jeg haaber at tiltræde næste Aar (1891),

og med en Mængde Arbejde for Haanden, der helst skulde skaffes

til Side foriuden, er hvert Minut mig kostbart; for det andet have

Spørgsmaalene bedst af at hvile, indtil følgende er udført: de mange

nye Indsamlinger af Eo s en vinge, Hartz m. li. bearbejdede;

Grønlands zoogeografiske Forhold oplyste, hvilket er en Opgave, sora

vort zoolog. Museum og Grønlandskoramissionen har taget fat paa

paa Grundlag af de ældre og de i de sidste Aar med dette Maal

for Øje foretagne Indsamlinger; og endelig Kesultaternc af den Ex-

pedition foreligge, som Ltut. Rjder tiltræder til netop de Dele af

Østk-vsten, der paa een Gang ere de mest nbckjendte og liave den

allerstørste Betydning for de omtvistede Spørgsmaal. Naar alt

dette er skeet, er det Tid at tage Spørgsraaalet op igjen, og det

vil da forhaabentlig ske ved Dr. Rosen vinge eller, hvis

eller en Anden ikke vil, ved mig selv.

Nu derfor blot følgende Bemærkninger, som jeg ikke vil holde

tilbage, dels fordi det er fra Prof. Natho rst, at Kritiken kommer,

dels og især fordi jeg finder mine Arbejder behandlede paa en

Maade, som er misvisende, og som jeg ikke finder retfær-dig og

ikke kan være tjent med. I yderligere Polemik kan jeg ikke ind-

lade mig.

Hovedforskjellen mellem Nathorst og mig ligger i følgende:

a) Han vil ikke betegne Grønland som et arktisk-amerikansk

lian

Land, fordi den østlige Kyst 63-66° n. Br. ingen ves

Typer har, men derimod en Del østlige;

tiige
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b) Han antager, at i det højeste nogle „få tiotal" af Planter

holdt sig under Istiden, alle de andre eller maaske Lele Ye-

getationen er indvandret efter denne.

1, Nathorsts første større Eesnltat er følgende (p. 17):
^

„Warmiugs påstående, att „Danmarksstrædet gjør en

bestemt Skillelinie mellem en udpræget europæisk

Flora paa dets Østside (Island) og en arktisk-ameri-

kansk paa dets Vestside (Grønland)" år origti-t".

Jeg maa her først rette den Bebrejdelse mod Prof. Nathorst,

at han udelader den umiddelbare Fortsættelse af Citatet (II, 55),

der lyder saaledes: „Om det allersydligste Grønlands Stilling til det

øvrige og om øvrige Forhold i Grønlands Plantegeogafi henviser

jeg for Eesteu til min Afhandling om Grønlands Vegetation". Thi

da en af Prof. Nathorsts Hovedindvendinger mod mig er, at jeg

ikke studerer Udbredningen Jnom landet'', havde han vel hilligvis

ikke burdet udeladt disse Ord, der strås ville vise, at dette er

r

urigtigt.

Kaar han S. 18 dernæst tillægger mig at have sagt en „ut-

praglad!" arktisk-amerikansk Flora, da er det' ham selv, der har

tilføjet dette Ord.

løvrigt er det jo klart, at den anførte Sætning ikke er rigtig,

naar man ved „6..?m«" Grænse vil forstaa, at der ingen islandske

Hanter skulde findes vest og ingen grønlandske øst for samme,

men mine egne Angivelser vise jo tilstrækkeligt, at det ikke er

Menine:en.

Min Opfattelse findes iøvrigt udtrykt forsigtigere haade i I

(P.215) og i mine senere Opsatser (III og IV^), hvad Nathorst

tellor ikke gjør opmærksom paa, og jeg anseer fremdeles for ng-

') m-. Ce n'est pas le détroit de Davis - comme Hooker la suppose

mais plutot le détroit de Danemark, entre le G^'^^l^'^.^^^fj ^/^^
qui forme la ligne de separation entre la flore e-opeenne et^ b flor

americaine". og UV: ^^^^f^^^^:^::i:f'^^]^^Floren in den hier hesprocheuon leilcn der
'i^'^^J^J ^ ^

vorkommt, muss es die Danmarksstrasse zwischen Island nnd Grou

land sein, nicht die Davisstrasse".
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tigt, at Danmarksstrædet i det Hele og Store gjør en Skille-

linie mellem to forskjellige Xaturer, en udpræget europæisk og en

arktisk-amerikansk. Som Støtte herfor henviser jeg til 1) de i

mine Arbejder anførte statistiske Data, der vise, at medens deri

Island er c. 25 Gange saa mange østlige som vestlige Typer og

paa Færøerne endnu flere østlige, er der i Grønland omtrent %e

mange østlige og vestlige, naar Grønland tages som Helhed (se

ogsaa Lange); 2) til de i I anførte store Forskjelligheder mellem

Vegetationens Præg (Individrigdomraen af Arterne ra. m.). I

ingen af disse Henseender har Nathorst bragt væsentlige faktiske

Eettelser. At han troer, at Klimatet ligefrem vil hindre en hel

Del islandske Arter i at trives i Grønland, er herved uden Betyd-

ning (om Sydøstkjsten 63—66° n, Br. se senere).

At Grønlands Natur er arktisk-amerikansk , vil selvfølgelig

sige, at den nærmest stemmer med Polarlandenes og Amerikas, men

at den har sine Ejendommeligheder, har jeg fremhævet i I.

Strax paa 2den Side og senere S. 14 anstiller Nathorst Be-

tragtninger over de store Vanskeligheder, der følge mod de statistiske

Beregninger, deres Tpaalidelighed m. m.; han udtaler sig, som om

jeg ganske vist „paapeger" og har været opmærksom paa et og

andet, men enhver Læser maa efter Maaden, hvorpaa det liele

fremstilles, tro, at disse Tanker ere Nathorsts originale,

og at de egentlig ikke ere gaaede op for mig, og saa ikke blot

findes de i min Afhandling S. 185 ff., mon jeg veed end ikke

af, at de ere fremsatte af Andre før mig, hvilket de dog for-

modentlig nok ere, da de ligge saa nær for Haanden. Muligen

kan Nathorst oplyse om, af hvem og hvor.

Ganske vist har Nathorst i „Nordvestra Grenland" ikke

holdt sig til den statistiske Methode alene, men har tillige søgt at

vise den store Forskjel, der ogsaa i Vegetationen er mellem Nord-

vestgrønland og Spitzbergen, og hans Resultat er bl. a., at „Vegeta-

tionen Norr om Melvilles Bay .... afven genom en olikhet i de

gemensamma arternas relativa yranighet i vasentlig mSn afviker

från vegetationen paa Spetsbergen", men Betragtninger over

den statistiske Methodes Utilstrækkelighed veed jeg ikke af, at han
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har fremsat, før ban nu i de „Krit. anmarkn." repeterer mine.

Det havde vel da billigvis været rigtigst, om liau kort og godt

havde henvist til, hvad jeg alt har sagt; nu seer dot ud, som om

jeg ogsaa der har gjort givlt.

En passant kan jeg ikke' undlade at kritisere hans nys anførte

Sktniug: deraf at han i mindre end 24 Timer har seet een

eneste Lokalitet, Ivsugsigsok, n. f. Melville-Baj, slutter han,

at hele Vegetationen over en Strækning af 6—7 Breddegrader er

i „vasontlig maa" afvigende fra Spitzbergens !
Nathorst er vir-

kelig nøjsom med Fundamenteringen.

Jeg benytter Lejligheden til at pege paa en Mangel, der

naturbgvis klæber ved mine egne og vist de allerfleste Andres, i

alt Fald Nathorsts plantegeografiske Studier, nemlig, at man for

at udrede en Floras Historie ogsaa skal veje Slægtskabsfor-

holdene mellem Arterne indbyrdes; men dette fører ind paa

saa vidtløftige systematiske Studier, at jeg for mit Vedkommende
m

maatte lade denne Side ligge.

Efter disse indledende, p. 2-3 og senere anførte Bemærk-

ninger om „de nal-na statlstisTca jemfordserna'', maa man vente,

at Nathorst selv har noget helt andet at bygge paa; men er

man kommen til Ende, spørger man forbavset om, hvor dette nye

er blevet af, hvor der er Sammenligninger mellem Vegetationerne

O.S.V.; atter og atter træffer man kun „statistiska jemforelser", thi

bans Studier af Arternes „utbredning inom landet" ere jo faktisk

clen rene Statistik og intet andet! Hine indledende ikke-originale

Bemærkninger vare altsaa ogsaa af den Grund overflødige.

2. Nathorst anseer det imidlertid netop for min Hovedfejl,

at jeg tager Grønland som et Hele, og at jeg ikke har

studeret Arternes Udbredning i Landet selv. Saalcdes

S- 22-23: „Att W. kommit til den i ^i%t^°^^o ^;^' '|,Se
origtiga sUitsatsen at uppstalla Danmarksstrædet ^^som granslm e

niellan den europeiska ock arktisk-amerikanske A^^f ', ^.^'^^^.f^'^^J
^tt han uppfattet Gronland s^som ett vaxtgeografiskt ^elt, a" na

ej fast nog afseende vid vaxternas udbredning luom Gionlana
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. . . . Derjemte har han allt for ensidigt anviindt den statistiska

jemforelsemetoden "

Herpaa ndvikler Nathorst p. 23: „Gronlaud ar icke något

vastgeografiskt helt, Men i fråga om florans historiska

utveckling kan Gronlaud med henseende till de vestliga elemeuten
skiljas i 3 eller 4 olika delar, nemligen : 1) Yestkusten fråu liingst

i norr till 63° n. br. på Groulands ostkust . , .
." og om denne

Strækning (Udtalelsen sjnes nemlig ikke at gjælde blot selve den

egentlige Vestkyst) tilføjes senere : „och hår kunde det vara tal om
att kalla densamma (Floraens Præg) arktisk-amerikansk" ; videre:

2) det nordøstlige Grønland mellem 70—76° n. Br. med „helt få

vestliga tjper" og 3) Østkysten mellem 63—66°, „inom hvilken

alla vestliga former saknas".

Det havde vel været retfærdigt og billigt, om Nathorst

tydeligt havde gjort opmærksom paa, at disse Resultater (med et

Par Ændringer af N.) ganske hvile paa mine Undersøgelser, efter-
*

som hans Hovedbebrejdelse jo netop er, at jeg ikke har studeret

Udbredelsen i Landet selv, og som denne Udtalelse netop rettes

mig. Man vil saaledes finde, at jeg (I, S. 163) har givet

en Oversigt over Forholdet mellem vestlige og østlige Typer, der

viser akkurat det samme, som Nathorst her giver som sit Ee-

mod

sultat, selv om jeg ikke udtrykker det med samme Ord som han,
f

en Oversigt, der stemmer fortræffeligt med den som N. selv kom-

mer til ved sin forbedrede Methode (Listerne p. 15 og 25 ^ <^S

Kurven p. 19). Og jeg resumerer smstds. mit Eesultat saaledes:

Vestkysten (gom fremstillet af N., med forskjel-

lige Underafdehnger og regnet blot til Sydspidsen).
„Østkystens Forhold er ikke mindre mærkeligt, liedens

der 1 det sydlige Bælte (S) er 2-3 Gange saa mange østlige som

vestlige Typer (7 vestl. mod 17 østl.), er? der i det mellemste (M)"),

paa det Sted, hvor Grønland er Europa 'nærmest, slet ingen vest-

Uge mod 6 østlige, men derpaa i Nordøst-Grønland 2—3 Gange saa

mange vestlige som østlige flO : 4). Paa begge K y s t e r e r e

de vestlige Typer altsaa stærkt repræsenterede i det

alleruordligste" o. s. v.

') At denne (og formodentlig den anden med) indeholder væsentlige
Urigtigheder, skal jeg senere vise.

'^

R*
^' \

^*^^^* ^'"' ™'* ^®^*'' ^^ = Strækningen 64-66°,
'

sætter

«J»ltet 6B- 66°, skal jeg senere komme tilbage til.
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(y
Saa meget fiemgaaer dog, vel allerede af det anførte, at je

har studeret Arternes Udbredning Jnom landet'', og jeg mener

ovenikjøbet, at jeg bar gjort det grundigere end nogen tidligere.

Nathorst udtaler imidlertid p. 14: „Jag tror att man jnst i

fråga om den gronlandsU vegetationen har att i forstå rummet
taga i betraktande arternas utbredning inom GrSn-

land sjelft. I detta hanseende stå Langes studier ofver^Gron-

lauds flora vida framfor Warmings, og det ilr att beklaga, att

den senare ej upprattat' sammanfattandc listor i onlighet med Langes

och med tillagg af de fynd. som på senaste tiden blifvit gjorda" *).

Langes Studier i Henseende ,til „artemas utbredning inom

Gronland sjelft'' skulle altsaa være „vida framfor" mine; end-

videre skulle mine Angivelser være „myclcet summarisla", fordi jeg

ikk har optaget hver Breddegrad for sig, men valgt 9—10 Bælter,

for hvilke Vegetationen tages J Klump'', og de skulle derfor ikke

give nogen Forestilling om „arternas verkliga utbredning".

Xathorst nøder mig, meget mod mit Ønske, men som

Selvforsvar til at gaa ind paa en Kritik af Langes Lister 1 og

2, de eneste der foruden maaske 12 og 13 kan være Tale om i

denne Sammenhæng, og til at fremhæve mine egne Kesultater paa

en Maade, som jeg helst var fri for.

For det første omfatte mine Lister alle Grønlands Arter,

men Lange udelukker af de 378 kjcndte strax de 197 eller over

Halvdelen, fordi de findes haade i den nordlige og den sydlige Del

(med Polarkredsen som Skillelinie). Nærmere faa vi altsaa ikke

at vide om disse 197 Arters virkelige og meget forskjellige TJd-

tredningsforhold ,,inom landet"; dette give derimod mine Lister.

For det andet slaaer Lange i sine Lister Øst- og Vestgrøn-

land sammen, uden at man kan se, hvilke Arter der findes i den

eue, hvilke i den anden Del. Dette vise mine Lister.

For det tredie bebrejdes mig, at jeg tager Vegetationen „e Klump",

^

medens man skal tage Breddegrad for Breddegrad; Forholdet er i

Virkeligheden, at jeg har 9 eller 10 „Klumper" (nemlig Strækningerne

TjJ^TST^horst meddele mig, 1^^^'^'' ^™^'^^^^l ^''
^j^

taget (o: ikke bestræbt mig for at medtage); at Et og Andet kan >ære

glemt, er vel muligt.
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60-62°, 62-64°, 64-67°, 67-71^ 71-(73°, 73-)76°, 76

Nord paa Vesttysten, og 60-64°, 64—66°, 70—77° paa Øst-

kysten, medens Nathorst har godt 3 Gange saa mange „Smaa-

klumper", nemlig 1 for hver Broddegrad; men Lange har — 2

store Klumper, nemlig Grønland N. og S. for Polarkredseu

(118 Arter S. for Polarkredsen, 50 N. for samme).

For det fjerde oplyser Lange ganske vist, til hvilken nordlig

Grad Årterne i hans første Gruppe, og til hvilken sydlig Arterne i

hans anden forekomme, og han giver dette baade i Grader og Mi-

nutter, men man faar intetsomhelst at vide om, ved hvilken hen-

holdsvis sydlig eller nordlig Grad Arterne begynde, og hvilke

Urigtigheder dette for mange Arters Vedkommende fører til for

„Uthredningen inom landet'', behøver vel næppe at paapeges. For

Sikkerheds Skyld er det dog bedst at nævne blot dette ene, at alle

Arter, som ere fundne 1 Gang og paa 1 enkelt Sted, opføres med

deres nordlige eller deres sydlige Grænse, som om de

ere fundne i sammenhængende Linie Masser af Grader henholdsvis

Syd eller Nord for det angivne Sted, og disse Arter ere ikke faa;

som eet Exempel af mange vil jeg blot anføre, at Scirpus parv

paa Grund af Methoden faar sin Sjd-Grænse ved 69° n. Br., hvor

den een Gang er funden. Den samme Bebrejdelse, som Nathors

gjør mod min Methode for Opstillingen, at nemlig en Art, der er

funden een Gang, kan blive regnet som hjemmehørende „under

Breddegrader", gjælder altsaa i meget forhøjet Grad om Langes.

Jeg skal endnu blot fremhæve, at Særstillingen af den Stræk-

ning paa Østkysten, der ingen østlige Typer har, og som er de,

hvorom Nathorsts hele Argumentation drejer sig, føi'st er frem-

traadt ved mine Studier, at Julianehaabsdistriktets mærkelige StiUmg

til det øvrige ligesaa først traadte skarpt frem ved mine Tal; og

det samme gjælder andre grønlandske Distrikter; sligt var uinuij,

ved Langes „Studier", selv om han havde en. „Følelse" af de

rette; hele den Basis, som Nathorst benytter, men som

hos ham har faaet et løjerligt Skjær af Originalite ,

findes hos mig og først hos mig.

Illus
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Det allerbedste Bevis for det raeuiugsløse i Nathorsts Kritik

er imidlertid det, at Nathorsts egeu Maade at opgjøre "Udbredningen

„inom landet" paa er i Principet den selv samme som min.

Det er klart, at det bedste var at anføre alle Arternes Udbredning

paa et Kort; jeg begyndte derpaa, idet jeg paa autograferede Kort

over den nordlige Halvkugle anførte med rødt hver Arts Voxekreds;

men det blev mig altfor stort et Ardejde; jeg valgte da det, som nu

findes i II. Nathorsts Lister forholde sig til mine omtrent som

et forbedret Instrument til et simplere af samme Grundkonstruk-

tion; Nathorsts er mere fintfølende og praktisk. Men om vi

dernæst sammenligne de Eesultater, Nathorst opnaaer med dette sit

mere fintfølende Instrument, og ved hvilket han mener at have op-

naaet „e?i exaU forestålbmig om arternas verkUga utbredning'\ med

hvad jeg har opnaaet, ville vi finde, at de ere meget smaa.

Dette fremgaaer f. Ex. af en Sammenligning mellem hans Kurve

S. 19 og min Tabel S. 163. Hans Kesultat er 1) „de vestliga

typernas hastiga aftagande mot oster" (p. 16), indtil vi paa

Østkysten træffe Bæltet 63-66°, hvor Østgrønland, „således

genom tre breddgrader invid Danmarksstrædet saknar

fullstandigt alla vestliga element". Disse af Nathorst

med spærrede Typer som nye fremhævede Resultater findes i Virke-

ligheden alt hos mig; hvorfor de nu paany anføres hos Nathorst

er mig ubegribeligt. Thi min "Tabel viser samme Aftagen mod

Øst af de vestlige Typer. Naar jeg, ligesom Nathorst, begynder

fra Nordvest og gaar samme Vej som han, om Sydspidsen op ad

Østkysten , er Forholdet mellem vestlige og østlige Typer følgende

(I, p. 163):

CO
00

I

eo

Vestl

Østl.

13

1

16

7

27

20

24

21

12

12

18

30

7

17

O

6

10

4

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Forening. 1891-
18
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eller med Ord: de vestlige tai?e stadiir af oe: de østli.cre til i For-WV. »JW.J5V OLt^.-^tl.- Wi. V/Q KX^J ^OX.Ww

hold til hverandre, hvilket ogsaa sammesteds er sagt i Ord. Mine

Tal vise endvidere meget tydeligt, hvor de vestlige og hvor de østlige

Arter dominere; heller ikke her er der noget originalt i Nathorsts

Eesultater. Paa samme Yis vil man finde, at de Resultater^ hvilke

Nathorst S. 24 udtaler om de østlige Typers Udbredning, og som

her ligeledes staa som originale Eesultater ^ der udledes af haus

Tavler og Kurve, i Realiteten findes hos mig, skjønt han heller

ikke nævner dette.

Men Nathorsts Opstillinger have sine FortriD fremfor

mine. Han følger Udhredningen gjennem alle Breddegrader, jeg

ved at tage Breddegraderne i ^^Khanp'\ (men naturiigvis ere

„Klumperne" ikke vilkaarlig valgte); hans Eesultater ere paa

Grund af den forbedrede Methodo klarere og i Detailler kor-

rektere end mine^ men i alle Hovedpunkter ere de de samme.

Jeg har nu her paavist, at Nathorst's ovenanførte ..kritiske

Anmærkning'', at jeg ikke har studeret Arternes TJdhred-

uing Jnom landet'', er fuldstændig urigtig, jeg fristes næsten til

at sige meningsløs. En hel anden S ag er det selvfølgelig, at

Nathorst af denne Udbredning [vil drage Slutninger, som jeg

dog kun delvis — ikke har draget eller vil drage.

Sammesteds anførte han (se ovenfor), at jeg altfor ensidigt

liar anvendt den statistiske Sammenligningsmetliode;

ogsaa dette er urigtigt; jeg beder Nathorst sige mig, om jeg ikte

har sogt at oplyse Forskjellen mellem Grønlands og Islands Plante-

formationer og hele Vegetation saa fuldstændigt, som det efter Tor-

holdeue var muligt; og jeg beder ham videre oplyse mig om, hvor

jegskal finde mere Materiale hertiP). Og hvis Nathorsts

') Da Nathorst ikke sjues at holde Begreberne Flora og Vegeta-

tion ude fra hinanden, vil jeg gjore opmærksom paa, at der er ^or

Forskjel; se f. Ex. Drudes Atlas der Pflanzenverbreitung. Som Ex-

, empel paa Ubilligheden i Nathorsts hole Kritik kan jeg endna

anfore, at han indvender: „en jemforelso melian dø båda landernas

floror
. . . borde skett genom jemforelse ej med Islands flora i 'dess
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Mening maaske er denne, at jeg af TJdliredDingen i Laudet (For-

delingen af vestlige og østlige Typer) ikke liar draget Slutninger

med Hensyn til Landets Historie, da er Kritiken, ogsaa seet fra

denne Side, lige saa ubeføjet; thi det fremgaaer dog vel tilstrække-

ligt af, hvad jeg har skrevet om ludvandring og om Vandrings-

midler, hvilken nøje Forbindelse jeg sætter mellem disse og Lan-

dets forskjellige Præg (se f. Ex. Citatet nedenfor, p. 280).

Endelig gjøres der endnu paa anførte Sted den „kritiske An-

mærkning", at jeg har taget Grønlaud som et Hele. Ja,

hvorfor ikke, da det dog geografisk seet er et saa afrundet Hele,

naar jeg samtidig oplyser om Forskjellighederne i Landets for-

skjellige Dele; Lange gjør det samme i højere Grad. Der er intet

naturligt begrænset Omraade, selv ikke et saa lille som Sjælland,

uden at det i plantegeografisk Henseende kan deles i fiere Afsnit.

Hvad det kommer an paa, er selvfølgelig, hvor megen Vægt

man skal lægge paa Forskjellighederne, og hermed kom-

mer jeg til næste Puukt.

3. Det som spiller Hovedrollen hos Kathorst, er altsaa

det (af mig selv først fremdragne og udhævede) Faktum,

at der paa Østkysten er en Strækning (hos mig betegnet M, det

midterste og sat til 64-66°, og som Nathorst udvider til Stræknin-

gen 63-66° n. Br.), i hvilken der aldeles ingen vestlige

Elementer findes at sætte op mod de østlige; det anføres først

S. 16; paa det beroer hans ovenfor (S. 267) anførte „slutsats"

(»Warmings påstående .... ar origtigt"); derpaa nævnes det atter

S. 18., S. 24(2 Gange), S. 27 og maaske flere Steder.

helhot, utan med dets gdlflora"; jeg beder
^-\}''''J^'\'^^

hvor deune „fiellflora" (skulde vel her være „Sellvegatiou .)
findes

'^^'

lSL skal .in Sammenliguiug melle. de to ^and^
^f^^^^^^^^

y.ro „vilseledendo", fordi ^S^^^f^ ^^'^T^Z^^^
W, beder Nathorst ogsaa oplyse mig om, om je k

^^ ^^^^.^^^_

alt kjendt Materiale til Sammenligningen, og om ik

^
formationerne ere sammenlignede saa vidt muligt (L Ji-x^x,

18"

a
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Først en lille Bemærkning om Begrænsningen af Om-

raadet.

Jeg har sat denne Stræknings Grænse ved 64"^, Nathorst

sætter den ved OS'*. Jeg har holdt mig mere til Landets naturlige

Beskaffenhed, idet jeg sætter Grænsen lidt ovenfor Begyndelsen af

den isdækkede Kyst, Nathorst sætter aldeles vilkaarligt sin

Clrænse midt igjenncm et i naturhistorisk Henseende, saa vidt t!

vide^ ganske ensartet og afsluttet, forholdsvis frugtbart Omraade.

Kapitain Holm deler den paagjældende Strækning' af Øst-

kysten i følgende 3 Bælter efter Landets Udseende :\)

L Fra 62^20' til 63° 37' (Igdlolnarsnk).

IL Fra 63^37' til 65^30' (Inigsalik).

III. strækningen øst for Inigsalik (Angmagsalikpartiet).

Bælte I og III bestaa af bøje, vildt forrevne Fjældpartiert

indenfor hvilke Indlandsisen er dæmmet op; Vegetationen er for-

holdsvis frodig. Bælte II er endnu saa godt som fuldstændig

dækket af Indlandsisen; kun mindre Fjeldpartier og afrundede Øer

danne ofte en Bræmme udenfor. Kun faa Steder, især ved ældre

Bopladser, træffes en sparsom Vegetation. Indlandsisen har tid-

ligere fuldstændig dækket dette Bælte.

Man seer heraf, at naar Nathorst trækker Grænsen ved 63°,

saa trækker han den midt igjennem et sammenhængende, naturlig

afgrænset Omraade (I) med forholdsvis frodig Vegetation.

Han trækker en ganske kunstig Grænse. Det, det gjælder for ham

om, er jo at trække Grænselinieu for de vestlige Typers Ophør, og

saa lægger han slet ikke Mærke til don store Forskjel, der er meUem

Undersøg Jsen af Landet Syd og Nord for 63°; indtil 63° har

,
fikEb er lin rejst og samlet, og skjønt han ikke var Botaniker

han dog henved 130 Arter sammenbragt (det nøjagtige Tal har jeg

nu ikke Tid at efterspore); men Nord for 63° har kun Graah

samlet, der heller ikke var Botaniker, og det blot paa to Lokah-

teter og alt i alt blot 39 Arter. Og at de vestlige Typer ikke

*) Se ogsaa Meddelelser om Grønland IX.
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standse ved 63°, synes fremgaa deraf, at den Dværgbirk, somGraali

har hjembragt, ifølge Eosenvinges Undersøgelse ikke er Betula

nana, men enten R glandulosa eller en stærkt kjertlet Mellemform.

Saameget om j!fathorsts Grænse.

Grundene til, at jeg ikke kan tillægge denne Strækning,

lad os med Nathorst sige de 3 Breddegrader 63—66°, den

allerringeste Betydning for Spørgsmaalet om Grønlands Natur m. ra.,

ere følgende

:

A. Disse 3 Breddegrader ere en forsvindende lille Stræk-

ning af hele Grønlands c. 35 Breddegrader lange Kjst (naar

vi blot regne med den af Europæere besøgte Del), af bvilke der

findes 25 Breddegrader paa „ Vestlusten Idngst i norr til 63° n. Br.

på Gronlands ostkusr , om hvilken lange Strækning Nathorst

selv siger, at ,,hdr kunde det vara tal om alt lalle den samma

(o: Præget) arktisk - amerikansk'' ^). At ogsaa Østkysten n. f.

70° n. Br. ialfald maa benævnes arktisk , betragter jeg som sik-

kert. Altsaa mindst de 30 Breddegrader have arktisk-amerikansk

Pi-æg, blot 3 m a a s k e (?) et udpræget islandsk (europæisk) uden en

eneste vestlig Type.

B. Ganske vist er denne Strækning „ndstan lika langt som

Mand eller hela Danmark r, som Nathorst siger, men han

forglemmer den temmelig vigtige Sag , at oplyse os om Landets

Bredde
, og kaste vi et Blik paa Kaptain Holms Kort 2), ville vi

se, hvor ubetydeligt isfrit land, der er paa disse 3 Breddegrader,

særligt den ovenfor med II betegnede Strækning, hvilket ved nøjere

Undersøgelse ogsaa nok vil give sig tilkjende gjennem Floraens
goao, iiutv » li {5

Fattigdom. Af Kapitajn Holms Kort og Fremstilling fremgaaer,

at af Nathorsts 3 Breddegrader lange Hysstrækning ere de 2

endnu omtrent helt dækkede af Indlandsisen.

') Jeg vil ikke undlade at fremhæve endnu en Gang Julianehaabs-

distriktets og den sydligste Østkysts Stilling til det øvrige.

') F.Ex. i „Meddelelser frt Gronland" IX eller i „Deu danske Konebaads

Expedition til Grønlands Østkyst", hvor I^^'™"^*^™/
^'T'^XhT

tydeligt frem, nller paa det, hele dansk Grønland omfattende fortim

lige Kort, som Søkort-Arkivet har udgivet.
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- C. Ere disse 3 Breddegrader overmaade ufuldstændigt under-

søgte, hvilket iøvrigt aatenlart gjælder for hele Østkysten, hvad

jeg har søgt at gjøre sandsynligt (I, p, 160). Ganske vist siger

Nathorst: at Østkystens Flora „redau nu" ar ganska val kandt,

synes mig framgå deraf, att den danske expeditionen, som ofvev-

vintrade i narheten af Konung Oscar haran, i detta distrikt endast

fann 2 Arter,' som af Berlin och mig ej iagttagets under vår korta

vistelse derstades '. Ossaa dette er aldeles urigtigt.

Lad os ganske kort betragte, hvordan det staaer til med Un-

dersøgelsen af Østkysten.

Strækningen fra Sydspidsen op til 62° n. Br. er herejst af

Vahl, og Strækningen op til 62° 40' af Eberlin, som ikke var

Botaniker. Fra disse Strækninger kj endes derfor en hel Del Arter.

Saa kommer den kritiske Strækning, 63—66°, Fundamentet

for alle Nathorsts Indvendinger; med den forholder det sig paa

føkende Maade:

G-raah, „som ikke var Botaniker" (Lauge), har

ved Ekalumiut, 63^31', samlet 30 Arter,

Kemisak, 63^37', samlet 18 Arter
j

i alt 39 Arter paa to nær ved hinanden liggende Punkter.

Derpaa følger Strækningen fra 63° 37^—65° 30% eller med

andre Ord de nysnævnte c. 3 (to) Breddegrader^ fra livllke der ikk^

kjendes mere eod to (cirkumpolære) Arter^ Empeirum og Oxyna ).

Ved 65^35' træffe vi da Tasiusak (Konung Oscars hamn),

hvor Berlin og Nathorst i jeg antager omtrent 12 Timer sam-

lede lOfi Arter. Der seer man, hvad en Undersøgelse ved virkelige

Botanikere kan udrette!

valNathorst mener nu, at Østkystens Flora ,,redan nu ar

kand, fordi den danske Expedition som overvintrede ved Angmag-

salik i den selv samme Egn kun fandt 2 Arter til! SageB er

ganske simpel, at Knutsen, der skulde have samlet, hverken var

Botaniker ej heller kan have anstrængt sig synderligt, thi han har

i de 10 Maaneder knn samlet det ringe Antal af 36 .Arter!')

^) Se Eberlin, i Archiv i. Mathematik og Naturvidenskab, Bd. 12.

') Se Lange i ileddelelser om Grønland, IX.
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At der paa et raeget lille Omraade i mindre eud 24 Timer

kan samles 106 Arter, burde vise Nathorst, at her er ovcrmaade

meget at udrette endnu. Send en flink Botaniker til Angraagsalik,
*

Og jeg vover at spaa, at lian paa een Sommer vil finde sikkert

meget mere end dobbelt saa mange ICarplauter, — deriblandt

ganske sikkert en hel Del vestlige.

D. Nathorsts Lister ere for denue Stræliniiig aldeles urig-

tige; thi under 63° har han 8 østlige Arter; men der er imid-

lertid kun 5 — altsaa en meget væsentlig Formindskelse, da det

er saa smaa Tal, 'hvorom det drejer sig, men under 64", hvorfra

der kun kjendes to (2) cirkurapolæro Arter har han

7 »stiige ! — det vil være interessant at faa at vide
,
hvem der

har samlet disse, og hvor mange Arter der findes i alt.

Man skulde tro, at for denne Stræknings Vedkommende havde

Nathorst været særlig omhyggelig, siden den spiller en saa stor

KoUe for ham, men dette er altsaa ikke Tilfældet.

Saaledes reduceres altsaa denue famøse Strækning 63—66

baade ved den ene og anden og tredje og fjerde Betragtniugsmaade

til i n g e n t i n g at betyde — i alt Fald for Øjeblikket.

Det er altsaa denne elendige, lille og lidet kjendte

Strækning paa Østkysten, hvor der af 3 Breddegrader findes 2 med

Indlandsis, fra hvilke to der kun kjendes 2 almindelige Arter, som

skal være afgjørende for Spørgsmaalet om , hvor Grænsen mellem

de to Floraer ligger! Nathorst er i Sandhed nøjsom, hvis han

vil hygge videnskabelige Eesultater paa et saadant Grujidlag.

Jeg finder, at mit Standpunkt er det eneste korrekte, naar

jeg har sagt: „merk^viirdig ist besonders, dass 6 Ostliche und gar

keine westliche in dem Island nachsten Teile von OstgrSnland vor-

kommen", og dermed lader den Strækning hvile indtil videre. At

Østkysten ligeover for* Island virkelig har en mere østlig Karakter

end f. Ex. de tilsvarende paa Vestsiden, antager jeg forøvrigt som

I•imeligt.

4. Nathorst siger vidore p. 17: „Nlf " fft,Me'uutgar
("«lig det at mig fremhævede Forhold ,

„dass O ostl.che uud gar
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teine westliche" Elementer findes „m dem Island nåcbsten Teile

von Ostgronland^') „sOker han (o: Warming) ej heller lemna. Det

ar ochså tydligt, att detta forhållande står i absolut strid med

Warniings åsigter om den grOnlandska vegetationens sammensattning''.
É

Dette er lige saa lidt rigtigt. Allerede ved at anføre Ordene Jn

dem Island nå'chsten Teile von Gronland^^ har jeg delvis aatydet

min Opfattelse: nemlig, at denne Kyst har faaet sit islandske Præg

ved Indvandringen fra Island, og hvis Nathorst vil gjennemlæse

det store Afsnit, som har til Overskrift „Planteindvaudring i Syd-

grønland" (I, S. 198— 214), vil han se dette; der staaer f. Ex. med

tydelige Ord S. 213—14: „Af det foregaaende fremgaaer altsaa, at

de forskjellige Slags Transportmidler, som Naturen raader over, alle

ville heguustige en Plante-Vandring fra Island til Syd- og Øst-

grønland frem for fra Amerika til denne Del af Landet, og dermed

er da givet en naturlig Forklaring af, hvorfor disse Dele af Gron-

land have saa mange flere europæiske Arter end amerikanske'

,

og hvad der gjælder den direkte Indvandring fra Amerika,

gjælder selvfølgelig ogsaa om den indirekte med Vestkysten som

Mellemled.

Her maa jeg iøvrigt særligt fremhæve det Forhold, som

Nathorst selv drager frem, at der i Angmagsalikpartiet er en Del

Arter, som hidtil slet ikke ere fundne i Island eller yderst sjælden

ere fundne der, f. Es. Rhododendron, Carex scirpoidm, Fhyllodoce^)

o, s. V., i alt vel omtrent en halv Snes Arter, hvad jeg nu ikke

ikke

har Tid at undersøge nærmere. Det samme gjælder, men i mmdre

Grad, for det af Graah underøgte Parti. Dette viser, at selv om

der ingen vestlige Typer findes, men flere østlige, tør man

uden videre tro, at Floraen ved sin Sammensætning vil tyde hen

paa Indvandring fra Island.

Den Slutning sjnes mig derimod ganske nærliggende: disse

og andre Arter have maaske overlevet Istiden i disse Egne (eller

længere Nord paa i Grønland).
"I II ^—""^-^^^1 _

—

-,,

^-M^M_,- ^^-m,^^

^) Denue er nu ftmden paa Islands Nordkyst; se Stefans son: Fra Is-

lands Væxtrige I, i Aldenskab. Meddel, for Naturhist. Forening 189^,

derfor maa den nu faa Betegnelsen „sjælden paa Island". ,
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5. Holdt Plantevæxten sig i Grenland under Istiden I 1 Hen-

seende til dette Punkt — et Hovedpunkt — ere vi uenige. Nat-

horst citerer følgende Ord af mig (I, S. 198): „Jeg maa altsaa

antage, at Hovedmassen af Grønlands Arter holdt sig der under

Istiden paa de isfrie Steder, og senere har udbredt sig, efter som

nye Strækninger bleve afdækkede". Det samme siger jeg I, 214,

hvilket N. ogsaa citerer.

Nathorst derimod maa (p. 34) „med bestamdhet fornoka, att

denna (o: den overlevende Vegetation) kan hafva utgjort „hufvud-

massen" af Gronlands nuvarande". Jeg vil strax indrømme Nat-

' horst, at om det var „Hovedmassen", veed jeg ikke; Sæt-

ningen er altsaa urigtig, men den er ogsaa et ukorrekt Udtryk for

min Tanke, som er: Kjærnen i Landets Vegetation holdt sig, og

det havde vel været billigt, om min Kritiker havde anført, hvor-

ledes jeg senest har udtrykt mij ora denne Sag, og saa meget

mere kan jeg forlange dette af ham, som han andensteds ikke

undlader at henvise til den tjdske Afhandling (IV). I denne har

jeg mere forsigtig skrevet: „Die groulilndische alpine Flora hielt

sich also zu einem wahrscheinlich nicht geringen Tcile im Lande

selbst wahrend der Eiszeit, nach dieser sind viele Pflanzenarten

wahrschcinlich in Gronland eingewandert" o. s. v.

At afgjøre, hvor mange Arter der overlevede Istiden i Gron-

land, er selvfolgelig umuligt, og derom drejer sig Nathorsts

anden større Afvigelse fra mig. Han mener, at i det allerhøjeste

nogle ,/(! tiotal'' holdt sig (hvoriblandt Grønlands endemiske Arter?),

men at det ogsaa er muligt, at alle gik tilgrunde; jeg mener, at

mange flere holdt sig. Ja, derom kunne vi vel strides, saa længe

det skal være.

Da Nathorst intet indvender mod de mange Angivelser om

isfrit Land under Istiden i dansk Grønland, vil jeg gaa ud fra som

givet: der var isfrit Land fra Sydspidsen af Grønland og op til

idetmindste 74° n. Br. paa Vestkysten ') og paa Østkysten.

') Ryder mener endog, at Isbedækningen i det nordligste danske Vc.t-

Gronland kun gik till500-2000', medens der er Bjerge P^^^
^^OO

"

i

det Hele synes der mig at være Antydning af, at Isdækumgen har været

meget ringere i det nordlige end i det mellemste, hvoraf man maaske
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Her kan ikke gjøres andet end, at hver opstiller sine Grunde

for eller imod Antagelsen af Plautevæxt paa dette isfrie Land, saa

kunne Andre selv danne sig sit Eesnltat derefter.

Jeg for min Del henviser til Forholdene i det yderste Nord

(se f. Ex. "V), hvor der tan findes meget is- og sncfrit Land, endog

om Vinteren ; til alle arktiske Rejsendes Beretninger om store

Strækninger af blottet Land i Højnorden, selv om Vinteren; til at

der i Grønland N. f. Melvillebugten (c. 76^) er kjendt c. 90 Arter

Karplanter, et Land, som Nathorst selv betegner som „ett af

indlandsisen till storre delen helt og hållet hetackt land'' og hvor

han mener, at vi n. f. SI"" i Nutiden maaske komme nærmest til de til

Istiden svarende Forhold, og om hvilket han selv antager, atnaardet

de

bliver bedre undersøgt, vil dets Artsantal nærme sig til Spitzbergens,

der har 117; til at der paa een eneste lille Plet (Discoverv Bay paa

81° 42' n. Br.) findes c. 70 Arter Karplanter samlede; til Grinnell-

Lands planterige Indre; til at Nordkjsten af Grønland synes at

frembyde mærkelige Forhold i Henseende til Isfrihed; til Vegeta-

tionen paa Nunatakkerne ved Frederikshaab, hvor der i
4—5000'

Højde under ugunstige Forhold er samlet 26—27 Karplanter; til

Heers Angivelser om Forekomsten af 105 Blomsterplanter over

Snegrænsen i Schweiz; til Christ's ligneucle Angivelser (til

største Højder i Alperne, hvor der er bart Land, er der Vegeta-

tion, derunder Fanorogamer) ; til Nathorsts Angivelser, at der

paa Spitzbergen er en Mængde Planter paa de stejle Skrænter,

hvor Snecii ikke kan blive liggende o. s. v., og jeg slutter saa: lad

Forholdene forværres betydeligt i hele Grønlaud, lad endog det

sydligste nærmest komme til at svare til det nuværende allernord-

ligste, føer Istiden tilbage, og det synes dog ikke unaturligt, at

mange Arter kunde holde sig, nogle her, andre hist, og muligcn

niaa slutte, at der under Istiden var lijrnende Klimatforskjelligheder

mellem Nord og Syd som nu, uavnlig hvad Luftens Terhed og >
e

"

baren angaaer. Nathorst forbigaaer Payers Angivelser, hvorefter

Isgrænsen i Nordøst-rønlaud laa ved 5-700', paa sine Steder endog

lavere.
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fandtes mere end eet Discovery Bay ^) i Sydgrønland eller i Godt-

haabs-Sukkertopsdistriktet , eller i Nordøstgrønland, hvor et Lelt

stortSelskab kunde holde sig; det hele beroer paa Lokaliteterne.

Fremdeles har jeg henvist til de Antydninger, som Forekom-

sten af „sjældne Planter" give i samme Ketning.

Jeg gaaer altsaa den ganske naturlige Vej: jeg opsøger

de Steder paa Jorden, hvor jeg antager, at der er størst Overens-

stemmelse med Istidsforholdene , og ud fra dem drager jeg mine

Slutninger; ab esse ad posse valet consequentia.

Nathorst henviser til Indlandsisens store Udstrækning, til

den større Kulde (derhos henvisende til Nansens Iagttagelser paa

Indlandsisen) 2) og større Nedbør, derfor mere snedækket Mark.

Da jeg selvfølgelig kun er Lægmand i geologiske Spørgsraaal,

veed jeg ikke, om Geologerne ere enige om Grundene til Istiden

og om Naturforholdene under denne. Hvad Kulden angaaer, har

Nordenskj5ld jo følgende Anskuelse: „Et allt for kallt klimat

ar hinderligt fOr bildandet af inlandsis, hvilket bland annat visas

deraf, at inlandsis ej forekommer i granskapet af Sibiriens och

Amerikas koldpoler. For bildandet af glacierer i stSrre utstriick-

ning hofves fuktig luft og en temperatur, som vid hafsytan under

en stor del af den kallare årstiden salian silnker sig betydhgt

under 0°". Herefter synes Kulden i Grønland jo ikke at have be-

høvet at være saa forskrækkelig stærk. Og hvad Sneen angaaer,

da blev den dog vel ikke liggende paa stejlere Skraaninger, og

selv fra fladere Land kunde Stormene vel feje den bort, saa at

Vaarsolen kunde hegynde at varme Jorden? Thi det er vel ikke

^'athorsts Mening, at Sneen blev liggende Aaret rundt paa

Marken? I saa Fald maatte den vel blive til Gletscberis.

M Nathorst anfører som Bevis for, hvor elendigt det er i ^ordgron-

land, at Nord for 80° har man kun fundet 33 Fanerogamer; det havde

dog været værd at anføre , at naar vi gaa over det kun faa Mile

brede Smith Sund, træffe vi paa den amerikanske Kyst denne mærK-

v«,rdige Plet. Om denne ligger i Amerika eller i Gronland har her-

ved intet at sige: det viser tilstrækkeligt, hvilken Rolle de lokale

Forhold spille, og Nathorst tor vist ikke garantere for, at Nord-

grønland ikke kan frembyde lignende (læs Greely-Expeditionenj

') Omkring Werchojansk i Sibirien {67V.° n. Br.) er der store bkove

tiltrods for -^ 49° C. Middeltemperatur for Januar.
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Forøvrigt tænker jeg, at ogsaa den lange Sommerdag i Høj-

norden vel den Gang som nu kunde fremkalde overraskende For-

hold i det nordligste, ja, Ijfathorst siger endog „at har norr om

81""'
i Grønland . . . ere Forholdene „pS grund af den standiga

r

sommardagen autagligen mera g3'nsamme fSr vaxtligheten" end i

„sodra Gronland". (Det er nu for Eesten ikke let at faa Kede

paa Nathorsts egentlige Mening, thi i Spetsb. Kiirlv. siger han,

at Solen ved 62° n. Br. „verkar vida kraftigare an 15 hreddgrader

langre mot norden, afven om dagen der ar langre'')- J^o tænker

mig netop, at Nordøstgrønland ved 70—73° og Sydgrønland vare

de vigtigste Bopladser for Planter.

Jeg vil ikke undlade at fremhæve, at Geologen Joh. Steen-

strup alt for 3 Aar siden i Naturh. Foren, gjorde de samme

Indvendinger som Nathorst mod min Hypothese, at der i Grøn-

land kunde være Planter under Istiden, men han siger: der var

formodentlig næsten slet ingen. Kan Nathorst antage, at der

overhovedet kunde leve Planter, saa kan han lige saa godt gaa
4

op til 100 eller mere som til nogle ,,få tiotar\

6. Fiantemdrandringen fra øst. Nathorst udvikler S. 24

sine Grunde for, at „en stor del eller storsta delen af det ostra

elementet i Grenlands nutida flora har indvandrat under den post-

glaciale tiden" og det fra Island, og S. 27 kommer samme Sag

igjen. Det havde vel været retfærdigt, om Nathorst endnu tyde-

ligere, end han har gjort det, havde fremhævet, at herom har jeg

udtalt samme Anskuelser, eller: at han havde nævnt mig først og

saa sig selv. Jeg antager for sikkert, at vistnok de fleste østlige

Former ere indvandrede efter Istiden, fordi de ere for ømtaa-

lige til at have kunnet være der under denne (læs I, P-
198

214), og jeg har paavist Vandringsmidlerne ; men i Modsætning til

Nathorst troer jeg, at de fleste af Islands Arter nu maa kunne

leve i den grønlandske Birkeregions lune Dale.

Hans Hypotheser (p. 27) om Indvandringer fra Sydspidsen Nord

efter ere vist overflødige; der skrues som bekjendt saa meget Is

op paa Land paa Østkysten, at om denne Is medfører Frø fw Is-
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land, hvilket vist er meget muligt, eller fra nordligere Egue, hvilket

vist er lige saa muligt, maa disse kunne blive udsaaede der.

Forøvrigt henviser jeg til, hvad jeg ovenfor i Stykket 3 har

sagt om Ostkysten mellem 63—66°.

Jeg skal dog endnu fremhæve en Kilde til Indvandring af

østlige Planter, som jeg ikke tidligere har lagt videre Vægt paa,

men som E b e r 1 i n særlig har fremhævet, og som ikke hør glemmes

det er M e n n e s k e t s Færdsel. E o s e n v i n g e har fremhævet ^),

at nogle af Julianehaahsdistriktets Arter ifølge deres ejendommelige

Voxekreds blot nær de gamle Islænderkolonier maa antages indførte

med Mennesket. Dette er meget rimeligt, men kan da ogsaa gjælde

for andre af de for Julianehaabsdistriktet ejendommelige Arter, selv

om Yoxemaaden nu ikke længer viser det, og det kan gjælde for

hele Vestkysten, saavidt Islænderne kom. Nathorst anfører, at

de østlige Arter foruden som bekjendt at have et Maximum i Syd-

grønland, synes at have et mindre Udbredningscentrum ved 64—65";

dette kan efter min Mening tildels bero derpaa, at ligesom Øster-

tyg den laa i Sydgrønland, laa Vesterbygden, efter hvad vi vide, ved

Godthaabsfjorden, det er netop mellem 64—65°.

Den sene ludvandring af de østlige Former, som jeg af kli-

matiske Grunde maa antage for sikker, medens jeg ikke seer saa-

danue tvingende Grunde for en postglacial Indvandring af Kjærnen

i Landets Vegetation , det arktiske og en stor Del af det araeri-

tanske Element, er selvfølgelig medbestemmende for mig, naar jeg

har betegnet Landet: arktisk-amerikansk.

7. Indvandring fra Vest. Herom har jeg en anden Mening

end Nathorst, hvis forbedrede Lister vise, som anført, hvor

l^orrekte Eesultater jeg dog er kommet til, men hvis Slutninger

jeg maa anse for helt urigtige, hvorved jeg dog strax maa frem-

hæve, at ogsaa jeg antager Indvandring fra Vest og har udtalt

•lette
; Forskjellen mellem os drejer sig atter om flængden af Ind-

*) Geograf. Tidsskrift, X.
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vandierae foruden andet. Nathorst siger p. 18: „De vest liga
elemeuteu i Grenlands flora aro till stOrre delen af
postglacial alder och hafva invandrat relativt sent.
Endast harigenom svnes mig deras frånvaro i anforda del (63—66°
n. Br.) samt deras sparsarahet i ofriga delar af Sstra Gronland
kuuna forklaras. Ty vore de quarlefvor af Grenlands vegetation
fore istiden, borde de likval kimnat bibehålle sig på den ostra

kusten som på den vestra, eller hade de bort yandra till Island

och derifrån vid isens afsmaltning dels stannat, dels åter fimnit

vag till Gronland". o. s. v.

Strækningen 63—66° har jeg vel talt tilstrækkeligt om oven-

for. Naar den og Østkysten i det hele er bleven bedre undersøgt,

kan det være Tid at tage Sagen op paany. Saa skulde vi ogsaa

være helt paa det Rene med, om der ogsaa under Istiden fandtes

isfrit Land paa Sydøstkysten, hvor Planterne kunde holde sig, og

om der ellers af klimatiske Grunde var lige saa stor Mulighed for

Plantevæxt der som andre Steder. Østkysten er jo ogsaa nu paa

Grund af Isbæltet ikke lidt forskjelligt fra Vestkysten.

Sammesteds (p.l8) finder jeg andre Slutninger, som efter min

Mening ere aldeles urigtige. „Se vi vidare till de vestliga arternas

utbredning efter olika breddgrader, så framtrader genast det sak-

forhållandet, att storsta antalet vestliga typer i Gronland
s5der om Melville Bay forekomma melian 64" og 69°

eller just på den striicka, der Grånland ar Amerika
nar mast. Denna orastandighet har for 5fvrigt redan blifvit på-

pekad af Berggren «
. Det havde vel været billigt, om

Nathorst havde nævnt, at den af ham kritiserede Forfatters Tal

(se ovenfor S. 273) endnu bestemtere end Berggrens Ord vise,

hvilken stor Mængde vestlige Arter der er midt paa Vestkysten,

dog med den Forskjel, at jeg har dette Forhold for en større

Strækning (64-67° og 67-71") end han.

Det er nu for det første urigtigt, at Prof. Berggren heraf

„drager den slutsatsen, at en landforbindelse med Amerika fordum

raon det kanharstades varit forhånden"; thi Berggren tilføjer: „mon d
atven vara en foljd af spridning med isbergs tilhjelp", o,g lian

lader altsaa Sagen uafgjort.

Videre siger Nathorst (p. 19): „Genom premierlojtnant F-

Hammers lodningar under danska expeditionen till Gronland med
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„Fylla" 1886 bar det blifvit gjort sanuolikt, at fiskbankarne på

5stra sidan af Davis Strait aro ganila nioraner'''. Det er eu gam-

mel Hjpotbcse, at Fiskebankerne ere Moræner. Da jeg jo af

Nathorst faar Attest for „oknnnighet" paa geologiske Forhold, vil

jeg bede Nathorst oplyse raig, hvorfor det nu er „sannolikt", og

tillige besvare mig følgende Spørgsmaal: Har man ikke ved Norges

Vestkyst lignende Forbold: dybe Fjorde og en mod Øst brat af-

faldende Banke udenfor dem?, og betragtes disse Banker ogsaa

som Moræner? At Fiskebankerne ere fremkomne af alt det Ma-
I

teriale, som Gletscherne have skuret og skrahet af og Vandene ført

ned fra Bjerglandet indenfor, synes mig meget forstaaeligt, men er

dermed afgjort, at de ere Land moræner? Og selv om de vare

Landmoræner, blev saa egentlig „Afstandet till Amerika"- saa væ-

sentlig mindre? de ligge jo dog kun c. 20 Kvartmil fra Laud.

Videre siger Nathorst: „men i alla handelser år kar det

stalle, dit en frospridning från Araerika lattast maste kunnat f5r-

siggå, och det iir val afven hiir, som en stor del af flyttfåglarne

fråu Amerika på sin fard uppåt satta ofver till GrSnland". Nat-

horst forsømmer her at levere Bevis for, at en Frøvandring

lettest gaar for sig her; thi det er som hekjendt ikke nok, at to

Lande ligge hinanden nær, for at Plantehjtning kommer i Stand

imellem dem. Wallace har et Sted omtalt, at et Stræde kan

gjere Skillelinie mellem to forskjelhge Naturer, skjøat det ikke er

tredere, end at man, saa vidt jeg mindes, kan skimte det ene Lands

Kyster fra det andet. Hvad Trækfuglene angaaer, er det vel imid-

lertid rimeligt, at mange sætte over her, men saa skulde vi ogsaa

have en yderst vigtig Ting at vide, nemlig om de paagjæl-

^ende Planter overhovedet findes i disse Dele af Ame-

'ika. Dette rører Nathorst ikke ved. Naturen i Baffinsland

og langt Syd derfor ned til „Iskjælderen" Hudsonsbay er som he-

kjeudt langt mere stræng og Vegetationen langt fattigere ond i den

%e overfor liggende Del af Grønland. Desværre har jeg ikke Tid

til at oplyse noget nærmere om Baffinslands Vegetation, men det

J^aa ogsaa være Nathorsts Skyldighed at gjøre dette, naar han

.f
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vil lade den grønlandske indvandre derfra. Jeg overlader altsaa

dette Arbejde til Nathorst.

Videre skriver Nathorst: „Troligen hafva de arter, som

hafva storsta spridningen, såsom . . . ., indvandrat forst, medan

deremot de, som hafva mera sydlig utbredning, inkommit senare".

Denne Slutning er naturligvis urigtig, thi det kan lige saa

godt være, at hine Arter have holdt sig i Landet og derfor haft

længere Tid til at udbrede sig; det kunde være^ at de alle have

været der lige længe, eller endogsaa, at de vidt udbredte ere komne

senere end de andre; deres store Almindelighed kan være en

simpel Følge af rent biologiske Forhold.

I Nathorsts „Nya bidrag till . . , Spetsbergens Karlvaxtei

(1883) træffe vi ganske lignende urigtige Slutninger. Han sam-

menfatter S. 83 sine „slutsatser'' i et Antal Punkter, af hvilke 3

og 4 lyde saaledes: „Spetsbergens karlviixtfiora utgores till stOrre

delen, eller omkring 75 ^^o, af arter, hvilka har fullt trifvas^ och

utveckla fron. Dessa aro afven de forst invandrade", og „Ater-

stoden eller ungefar 25 procent (till storre delen karr- och strand-

våxter) aro deremot decimerade quarlefvor från en tid, da klimatet var

något varmare an nu, och under hvilken de satte mogna fron. In-

vandrade senare an de forrå". Jeg tror ikke, at det vil vøere for-

nødent nærmere at belyse det rent Urigtige } disse og lignende

Slutninger, det maa være nok at have gjort opmærksom paa dem;

af de forskjellige Muligheder griber Nathorst den, han sympa-

thiserer mest med.

Et Faktum er det nu, at de omtalte Breddegrader fra 64° og

op til 71° n. Br., eller maaske bedre 70 ere de rigeste i Vest-

grønland Nord for 62°; at Landet her er bredest og frembyder de

bedste Vilkaar for Vegetationen; at her er ogsaa et af Centrerne

for endemiske Arter (11 af de 15)- Men om Vegetationen

virkelig er ældst her, lader sig ikke bevise af disse

Forhold. Min Antagelse, at Arter have holdt sig — og det mange

— som have dannet Kjærnen af den nye Vegetation, at her

maaske har været et Slags „Discovery Bay", har lige saa meget

eller mere for sig end Nathorsts, at de ere indvandrede, særlig

fra de øde Egne i de nærmeste Dele af Nord-Araerika.
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Endvidere skriver T^athorst: „Samma kurva" (nemlig haus)

„visar åfven en stigning for Gronland norr om Melville Bay, ocli

detta isynnerhet vid 78°, vid det smalaste stallet af Smith

Sound, irtan att kiinna forhållandena i ofrigt skulle man derfore

af sagda kurva vilja draga den slutsatsen, att vi afven har hade

ett utbrodningscentrum for vestliga typer, mojliggjordt genom Grøn-

lands narmande till Grinneil land" o. s. v. Det havde vel været bil-

nm "NTa+linrfit lifiT havrlft henvist til miff. Iios hvem samme
ligt, om Nathorst her havde henvist til mig,

Tanke findes, og som herom skriver f. Ex. (IV): „Postglaciale Pflanzen-

einwanderungen ilber das Meer in Gronland miissen naturlich auch

augenommen werden. Wahrscheinlich hahen sie nach allen Teilen

Gronlands stattfinden konneu, am leiclitesten aher doch wohl in das

nordlichste nnd stidlichste" (se ogsaa f. Ex. I, p. 194, hvor der

tales om den lette Indvandring over de smalle Stræder, og

p. 215).

Eesultatet er altsaa, at Kathorsts Antagelse: „De vestliga

elementen i Gronlands flora aro till storre delen af postglacial

alder och hafva invandrat sent", saaledes aldeles ikke er gjort

sandsynlig, end mindre bevist.

Jeg forbliver fremdeles ved min xinskuelse, udtrykt i den nys

citerede Sætning i Forbindelse med, hvad jeg har anført om Mulig-
t

hed for at overleve Istiden.

8. Nathorst har dernæst peget paa det Forhold, der efter

haus Formening hindrer de amerikanske Arters ludvandring, med

følgende Ord (p. 18): „Det amerikanska elementet i Sydgronlands

nutida vegetation begrånsas mot oster ej af Danmarksstrædet, utan

af inlandsiseR". Selv bortset fra, at Nathorst sætter Grænsen

ved 63°, d. e. midt i et forholdsvis frodigt Bælte ,
er ogsaa dette

naturligvis urigtigt, for saa vidt som det er ensidigt.

At Indlandsisen kan bidrage til naturhistoriske Grænser, er

vist nokfselv har jeg (V) anført det af flere Andre tidligere frem-

dragne Faktum, at den 1 Breddegrad brede Humboldtsgletscher i

^V.-Grønland og formodentlig ogsaa ukjendte Isstrømme i Nordost-

C^rønlaud sætte et faunistisk Grænseskjel, og Dr. Eo senvinge

li" ligeledes peget paa de Isstrømme, der skille Julianehaabs-

19
Vidensk. Meddel, fra den naturh. Forening. 1891.
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distriktet fra det nordlige af Vestkysten og som have bidraget sit

til den floristiske Forskjel, der er mellem de to Omraader.

At ludlandsiseu j det vil sige Mægtigheden af de til Havet

naaende Isstrømmej spiller en Rolle ved de floristiske Grænser i

Østj saaledes som Nathorst siger, betvivler jeg heller ikke, men

det er selvfølgelig ikke Isen fortrinsvis, der sætter en Grænse,

lige saa lidt som anden Steds Havet, men den Omstændighed, at der

ingen Vand ring s midler findes over den eller forbi den netop

paa det paagjældende Sted. Hvor de af mig paapegede Midler for

Plantevandring ere tilstede, ville Isstrømme ganske sikkert Wive

overskredne af Planterne lifre saa vel som man^e mes'et bredere^w ^^^ , Vi K>^J^^ ujL„xa^v> *"^C5

Have. For Pattedyrene stiller Forholdet sig aabenbart ugunstigere^)

9. Landforbindelsen mellem Grønland og Europa. — Prof

Blytt har i Brev til mig for længere Tid siden oplyst mig om,

at jeg har misforstaaet ham; han skriver: „Du beskylder mig for

at have antaget, 1) at Grønlands flora blev aldeles ødelagt under

istiden, og 2) at der har været en postglacial landbro. Ingen af

delene har jeg sagt". Jeg benytter Lejligheden til at anføre dette.

Hvorledes denne Fejltagelse, som jeg selvfølgelig meget beklager,

er fremkommet, har jeg ikke haft Tid til at undersøge.

Hvad Xathorst angaaer, har han jo utvivlsomt antaget en

postglacial Bro og en Indvandring fra Øst af Grønlands Flora over

denne. Om denne Bro udtaler han sig nu p. 34 ff.

Selvfølgelig forholder jeg mig overfor geologiske Spørgsmaal

som Lægmand, og det er derfor en let Sag for Nathorst at be-

handle mig som Ignoraut. Det er fuldkommen rigtigt, at jeg ej

-I

har „kunnat anfora ett enda geologiskt bevis mot den

t
') I Forbigaaeude vil jeg ikke undlade at bemærke, at naar Nathors

saa kort affejer Blytts „hypotes om viixternas vandring steg tot

steg" med den Bemærkning, at den „vederlaggas genom vtistligheten

på hvarenda o i våra skargårdar", saa rammer dette efter min 3le-

ning aldeles ikte Blytt, der sikkert kjender og har anstiUet sine

Betragtainger over Skjærgaards-Floraen lige saa godt som Nathorst,

og Nathorsts Kritik er sikterlig ogsaa her grundløs.
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samma!". Det maa imidlertid være nok, at Nathorst heller ikke

har anført et eneste geologisk Beris for samme; vi maa, siger

han, nøjes med en ^^stor grad af sannoUkhet'' M, at Island under

Istiden maa have strakt sig længere mod Nordvest og at Grøn-

lands Østkyst maa have strakt sig længere mod Øst^).

Nathorsts Standpunkt overfor Broen er imidlertid nu ændret,

han siger herom: „Eburu jag icke kunnat godkanna de skal, som

Warming anfort mot den postglaciale landforbindelsen melian Island

och Gronland, Sr jag sillunda numera af don åsigten, att en sådan,

om den forefunnits, i alla handelser ej kunnat haft så sardeles stort

iufljtande på sodra ocli vestra Gronlands vegetation, hvarfSr frågan

om den samma numera synes mig vara af teraligen underordnad

vigt" 2).

Tor saa vidt kunne vi altsaa gjerne lade Spørgsmaalet hvile,

men jeg finder nu Nathorsts Indvendinger mod mine plante-

geografiske Grunde urigtige , og jeg kommer endnu som før til det

Eesnltat, at en p ost glacial Landforbindelse er en Umulighed.

Lad os tænke os, at der i Istiden og endnu efter dens Ophør

existerede en Landforbindelse mellem Grønland og Europa. En

saadan vilde da selvfølgelig fremkalde en aldeles enorm Foraudrmg

i hele det svdlige Grønlands Naturforhold ; Ishavets Strømme med

deres Ismasser vare jo udestængte, og Atlanterhavets varme Vande

knde uhindret beskylle Grønlands Kyster op til ^Q"" paa Østkysten

og langt højere paa Vestkysten. Mon da virkelig Istiden var op-

traadt i hele den sydlige Del af Grønland saalcdes, som den har

'] Som Lægmand tillader jeg mig at spørge, om der saa ogsaa er ta^et

Hensyn til de Landhævniiiger , som ere paapegede i de torskTUi^sia

Dele af Gronland, i dansk Grønland af Forskjellige, i ^o/^^^^;^',

Nares, i Nordøst af Payer, og hvis Hojde synes at være 150-3W)'

eller maasko endog 600'? „, , ?• ,..-.i.".

') Jeg havde opponeret mod at kalde Granlands ^1«^^'^^
h!" nL;

Nathorst mener, at dette Udtryk er „Wlkomhg berattigadt naa

man dermed blot mener, „att Gronlands flora tiU ofvervagande del

utgores af sådana arter, som afven ingå i Skf"^^™^\j^jf/
Men da Nathorst og Andre nu have ment, at den faktisk > ar nd

andret fra Skandinavien (se ^^fPf^^^f^tL^f^^^

forstaaelse.
19=
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gjort, og mon vi ikke vilde se en Grænselinie mellem denne og

det nordligere?

Det synes mig sikkert, at de varme Havstrømme vilde have

en lignende Indflydelse paa Sydgrønland, som nu paa I^'orge og

Spitzbergen; lad ogsaa være, at der fulgte megen Fugtighed med

og dermed Gletscherdannelse i Indlandet under Istiden, saa vilde do?

sikkerlig navnlig Kysterne i betydelig Bredde være dækkede med

Plantevæxt især efter den og Plantevandringer foregaa baade fra

Grønland til Island langs Broens Sydside og omvendt. En Blan-

dingsflora vilde være Resultatet, og ikke blot Artsbestauden vilde

være bleven meget mere lig\ end Tilfældet nu er, men selve Vege-

tationen vilde være bleveu langt mere overensstemmende. Mon Is-

lands Heder da havde havt det Særpræg , som Mangelen af Cassiope

tetragona, Saxifraga tricuspidata, Dryas hdegrifolia, Rhododendron

lapponkum, Phyllodoce coerulea o. a. give dem?

Men tag Broen bort, sæt de nuværende Landforhold som

existerende under Istiden, og Resultatet bliver et helt andet: Island

formodentlig dækket over sin største Del med Is, der fortrænger

den største Del af dets Vegetation og udrydder mange Arter (men

maaske ikke alle^); Grønlands Østkyst S. for 66° og maaske langt

Nord for denne (men formentlig ikke uuder c. 73°) for aller-

største Delen isdækket, og selv om her ved Angmagsalik og om-

kring 63° var is- og snefrit Land, vare Betingelserne for Planteliv

aahenhart paa Grund af Havisen meget slettere end paa Vest-

kysten; Vestkysten islagt undtagen Alpelandet i Syd (Julianehaabs-

distriktet), hvor der kun var lokale Bræer, og spredte Punkter

længere Nord paa indtil idetmindste c. 74° n. Br. (Eyder). Ld

') Formodentlig havde Island forholdvis langt mindre isfrit Land end

Grønland
, og derfor ogsaa langt færre overlevende Planter. Jeg liar

ikke Tid til nu nærmere at undersøge, hvorvidt der er paavist Dele

af Island
, som ikke have været isdækkede. Hvis der ikke har været

isfrit Land, eller kun lidet, maa Tallet af overlevende Planter været O

eller meget mindre end i Grunland. Et nøjere Studium af, hvilke

Khmatforhold Islands forskjellige Arter kunne udholde, vil vistnok

kunne kaste meget Lys herover , men denne Sag maa jeg lade ligge.
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saa Istiden forsvinde og de nuværende Landblottelser indtræde, det

er da klart, at Forholdet vil kunne blive netop som det nu er, og

det sikkert hvad enten den tidligere Flora har holdt sig under Is-

tiden eller ikke. '

Hvis den totalt var udryddet, vilde den indvandre fra Vest og

Øst, og hvis en Del af den blev tilbage, nemlig de haardføre

„arktiske" og vel ogsaa en Del amerikanske, ja selv enkelte østhge

Arter, vilde disse formere og udbrede sig, medens tillige, som jeg

har udtalt, Indvandring fra Nabolandene fandt Sted, og jeg seer

ikke noget til Hinder for, at Forholdet alligevel vilde blive det

samme, som vi nu lyende, idet jeg gaaer ud fra, at Sjdøstkystens

afvigende Forhold kun tilsyneladende ere saa store, som de nu

give sig Udseende af, og at hint Overskud af østlige Former, der

mulig findes der, ikke er større, end at det kan forklares ved

postglaciale Berøringer med Island. Ligesom der er et Overskud

af amerikanske Former i Nordøstgrønland , vil der sikberligt findes

•et ikke ringe Tal gjennem hele Kysten længere Syd paa, men

muligen intet Overskud.

Af det anførte frenigaaer, at Floraens og f. Ex. Hedevegetatio-

nens ForskjcUigheder i Island og Grønland, ja selv Floraens For-

skjelligheder „inom landet^' er et saa „giltigt vaxtgeografisk bevis

mot den antagne landforbindelsen mellan Island och Gronland" som

et Bevis i denne Slags Spørgsmaal overhovedet kan gives; Sand-

synlighedsafgjørelser maa det altid blive.

Om præglaciale Landforbindelsers Betydning og Nathorsts

Spekulationer over Vandringer, synes det mig ikke værd at ofre

noget Ord; dertil er det hele for usikkert.

10. PersonlUe Bemærkninger. Pag. 45 kommer Natborst

Protest"
' r

ind paa Bemærkninger af personlig Art. Han nedlægger

mod

„åtskilliga af våra danska yrkesbroders, af en for vetensUpen 1^
visst skadlig ultra-patriotism foranledda, vana att "^^

J^ J^ ^^^.

framstalla iifven de obetydligaste anmiirkningar mot ae

I
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skårnes arteten på Gronland, luedan Ofverensstammelser eller sven-

skarnes sjelfstitndiga ron gerna fortigas".

Da jeg ikke veed. livem eller hvad Xat horst tænker paa,

skal jeg selvfølgelig kun feje for min egen Dør. Nathorst Jivr

nu egenfligen icke^' , at jeg hører til disse slemme Mennesker, meu

jeg har dog adskillige Streger paa mit Eegnehræt.

1) Har jeg ikke nævnt , at Xathorst i Grønland før raig

har gjort „visserligen obetjdliga ohservationer med

svårtade termoraetrar". Jeg maa tilstaa, at jeg ikke aner,

hvor disse staa, og Nathorst maa vel kunne begribe, at jeg lige

saa lidt vil „/or/Z^a" disse som jeg har fortiet dem, der findes

anførte i hans „Spetsb. Karlvaxter" eller mangfoldige andre An-

givelser om Grønland af ham.

2) „Mrø Jwad skall vmn saga derom^\ spørger dernæst Nat-

horst, at jeg ikke med eet Ord nævner Strorafelts Arbejde

over „Islands Karlvaxter". Man skal ganske simpelt sige, at det

er en Forglemmelse, og at Anledningen dertil er meget natm-lig;

nemlig, at da Massen af Literatur, der skulde gjcnnemgaaes for at

opsætte do Lister over Artornes Tdhredelse, der findes i II, var

overvældende stor for mig, vendte jeg mig til de Herrer Grøn-

lund og Eo s trup
, og de hjalp mig saa væsentligt med at Md-

stæudiggjøre Islandslisten, hvilket staaer at læse II, p. 46 , saa at

jeg slet ikke selv benyttede Strømfelt. Man har forøvrigt gjort

mig opmærksom paa Manglen, og at jeg ikke agter at forringe

StrSmfelts Arbejder eller „fdrtiga'' dem, derom vidner vel den

Omstændighed, at jeg af Strømfelt har ndbedt mig og ogsaa

faaet flere Exemplarer af hans „Algevegetationen vid Islands kuster"

(saa vidt jeg mindes kun af denne) til Fordeling blandt navnlig

islandske Naturforskere i).

') Forøvrigt har det Stykke, i hvilket Stromfelts Arbejde skulde

have været opført, til Overskrift: „Den benyttede Literatur - «f

hovedsagelig fulgende", og hvor mange Arbejder havde ikke fortjent

at anføres endog mere end Stromfelts, om jeg skulde have ha"

alting med?
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3. Det, som dog allermest synes at liave foranlediget Na-

thorst til hine anførte, meget nærgaaende Sigtelser mod os

danske Naturforskere, synes at være følgende: Jeg har ikke anført,

at Nathorst er den første, der har udtalt, at vistnok alle Ter-

tiærtidens alpine Floraer paa den nordlige Halvkugle (Grønland,

Skandinavien , Alperne . Kaukasus , Altai , Eocky ilountains o. s. v.)

have været Dannelsescentrum for den nuværende arktiske Flora.

Nathorst finder det ,,något egendomllgt"- , at jeg ikke „med ett

ord omnåmner'\ at han paa 2 Steder i „Polarforskningers bidrag

0. s. V." har specielt nævnt Grenland som Moderland; i Særdeleshed

hurde jeg, mener han, have sagt dette I, S. 175, hvor jeg siger:

„det retteste er vistnok at antage, at alle arktiske Lande med

betydelige Højder o. s. v have været Daunelsessteder", „Så-

som Warmhigs yttrande nu står, kan man svårllgen tro annet an

att det ar från honom denna åsigt hå'rstammar^'-

.

Jeg maa tilstaa, at hele Sagen forekommer mig meget ridikul

;

men da den synes at spille en saa stor Rolle, skal jeg gjerne gjøre

mig det Besvær at nedskrive følgende.

Der er nedskrevet saa mange Hypotheser om arktisk - alpine

Planters Oprindelse og Vandringer af John Ball, A. Gray,

Middendorff, Christ, Engler, Heer, Hooker, Nathorst

o.s. V., hvilket jeg for Størstedelen har læst, og de mest forskjel-

lige Anskuelser ere gjorte gjældende, saa at det virkelig ikke er let

at huske, hvad hver enkelt har udtænkt herom. Denne Sag spil-

lede i min citerede Afhandling en saa ubetydelig Eolle, hvad

Enhver vil kunne se, at jeg blot i Forbigaaende i et med

Petit trykt Stykke (S. 175) berører den i 4—5 Linier, og jeg

har aldrig tænkt, at anførte Ytring var andet end en Tilslutning til

en ældre Hypothese. Om nu Nathorst virkelig er den første,

der har udtalt denne, veed jeg virkelig ikke^), men ialfald er det

') Engler har (1879) f. Ex. et Afsnit: „Skandinavien ist nicht das

ausschliessliche Heimathsland der arktisch-alpinen Pflauzen sondeni

diese stammen aus verschiedeneu Gebieteu der circumpolaren LanUer ;
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vel ikke noget saa særdeles vanskeligt, naar A. påaviser, at ark-

tiske Planter stamme fra Højasiens Bjerge, B. fra Alperne, C. fra

selve Polarlandene o. s. v. , at saa D. koraraer til dette Eesustat:

hvorfor ikke antage, at alle disse Steder vare Udgangspunkter.

Men lad denne D. nu ogsaa være Nathorst, det vil jeg ingen-

lunde betvivle, saa findes dette hans Eesultat i en populær Op-

sats, hvor der ingen Citater findes, og hvor jeg vover at paastaa,

at han har anført mangfoldige Kesultater, der ikke ere

originale, uden at dette kau soes. Xaar f. Ex. Nathorst ud-

taler, at ,jAItaj och narbelagua hoga herg" „synas hafva varit en

af de vigtigaste bildningshilrdarna for glacialfloran", mon saa dette

Eesultat er originalt, fremgaaet af Nathorsts egne plantegeogra-

fiske Studier? Man skulde jo næsten tro det efter den Maade,

hvorpaa Nathorst tager den temmelig parallele Sag med oven-

nævnte Citat, og dog findes det jo, om jeg ikke fejler, alt hos

C

h

rist og flere Andre, der aldeles ikke citeres af Nathorst i

Texten lige saa lidt som de fleste og vigtigste andre Forfattere,

der have behandlet Spørgsraaalet ora den arktiske Vegetations Op-

rindelse i).
Sligt forlanges heller ikke af et populært Arbejde, og

anderledes kan Nathorsts ikke betragtes, — i det højeste halv-

videnskabeligt

Hvorledes er det uxi muligt af et sligt Arbejde at se, hvilke

Resultater Nathorst laaner fra Andre og hvilke ere originale,
w

naar man ikke studerer hele den en bloc anførte Kildeliteratur

igjennem?

Min gamle Ven Nathorst maa virkelig undskylde, men jeg

finder, at han er bleven ganske mærkværdig pirrelig og smaa-

lig. Lad os endnu en Gang kaste et lille Blik paa de „Krit.

anmarkn.". I disse siger han p. 26—27, at man maa ora en Del

Arter antage, at det „ligger narmare till hånds att antaga ,
att de

Læs ogsaa andre Af;

geschichte", hvor jeg skulde tro, at hele Hypothescu findes hævdet.
_

) En generel Fortegnelse over den benyttede Literatur gives dog i

Arbejdets Slutning.

V

*
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I

invandrat såval till svdspetsen som till hogre bredd-

g rader på den vestra ku sten, Mojligen kan denna invandring

tankas stå i samband med storisen, hvilken såsom bekant fran

Danmarksstrædet drifves sOderut langs Gronlands ostkust till Kap

Farewell samt derifrån norrut langs vestknsten. Man kande mycket

vrd tfinka sig, att frfin af vaxter blifvit från Island med stormaiv

utforda på storisen och sedan med denna forda till Grønlands vest-

kust, der de af fåglar eller på annat satt bragts i land, frågor

hvilkas slutliga afgorande Sr forbehållet framtiden".

Er dette nu originale Tanker af Nathorst, disse

Spekulationer? Ja, man maa naturligvis antage det, tUi ellers

vilde han, der er saa irriteret over, at en i et populært Arbejde

skjult Tanlie ikke anføres som stammende fra liam, vel ikke have

undladt i dette videnskabelige Arbejde at have henvist til min I,

p. 211— 13, hvor jeg har skrevet et langt Stykke om Storisen som

Transportmiddel for Planter fra Island til Grønland, idet jeg anfører

en hel Del Literatur, og naar jeg nu undersøger, hvad Nyt der

da i Virkeligheden findes hos Nathorst, ja saa er der virkelig

ogsaa noget Nyt, idet jeg (og maaske heller ikke Andre?) egentlig

ikke har talt om andet end Storisens Transport til Sydgrønland

(Julianehaabs Distrikt), men ikke til ,,hogre Ireddgrader på den

vestra kusten''. Det originale er altsaa dette, at det „mycket

vel kan tiinkas" at Frø føres med Storisen endnu højere op paa

Vestkysten, formodentlig saa langt den overhovedet selv naaer, f. Ex.

til Godthaab. Jeg formaner mine „yrkesbroder" til at være op-

er et af „ Svenskames sjelfstdndiga

™Vi" om Grønland, for at de ikke ligesom jeg skulle komme paa

(ten sorte Tavle.

Men Jwad sJcall man saga'' om den ejendommelige Maade at

skrive en Kritik paa, som præger Nathorsts „Kritiska anmark-

ningar", hvor der fra først til sidst repeteres Meninger og Eesul-

tater, der som det nys anførte allerede findes hos mig, i alt Fald i

Wovedtræk, men som ere fremstillede saaledes, at den, der ikke

sammenligner eller nøje kjeuder mine Afhandlinger (og hvor mange

Læsere gjøre dette), maa tro, at de egenlig ere f«rst fremsatte af

^'athorst, og at jeg ikke eller dog yderst mangelfuldt har naaet
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saa vidt— og* saa meget mere uretfærdigt er dette, som Nathorsts

Kritik netop fortrinsvis drejer sig om disse Punkter.

Jeg er bleven tvunget til at paapege dette paa forskjellige Steder

ovenfor, f. Ex. angaaende mine Studier om TJdt»redmngen „inom
4

landet", de østlige og vestlige Arters forskjellige Hyppighed paa
4

forskjellige Dele af Kysten, mine Betragtninger om den statistiske

Methodes Paalidelighed og min Sammenligning af de to Yegc-

tationer , om ludvandring fra Nordvest , fra Øst o, s. v. Da jeg

kjender Nathorst altfor godt som hæderlig og sandhedskjærlig Mand

til at kunne tro ondt om ham, maa jeg antage, at han ikke nok

har sat sig ind i dens Arbejder og Tankegang, som han kritiserer.

Det er imidlertid denne besvnderlioce Kritik i Forbindelse med

den nys 'nævnte Pukken paa sine egne Fortjenester, som nøder mig

til en mig højst uvelkommen Modsigelse og til at fremhæve

mine egne Arbejder paa en Maade, der er mig meget ubehagelig.

11. Resumé. Min Opfattelse af Grønlands Natur og Historie i

det Store og Hele er saaledes uforandret den samme, trods Nat-

horsts „Kritiska anmarkningar" ; jeg vil formulere Eesultatet af

det ovenstaaende i følgende Sætninger.

Å. Danmarksstrædet gjør i det Store og Hele Skillelinie

é

mellem to Naturer, en udpræget europæisk og en arktisk - ameri-

kansk; Grønland hører i naturhistorisk Henseende til. det arktiske

Amerika, men har sine Særegenheder, især i Sjd (jvfr. I).

B. Hovedtrækkene i den af mig selv først bestemtere paa-

pegede Fordeling af Arterne i Landet selv ere ikke modificerede af

Nathorst, om end enkelte smaa Rettelser maaske ville være at

gjøre. Nathorsts Opgjorelse af Plantebestanden paa 63—66

i Østkysten er urigtig.

C. Den af mig selv først paaviste Mangel af vestlige Tjper

i en Strækning paa Østkysten (64—66°, af Nathorst udvidet til

63—66°), om hvilken Strækning det er, at Nathorsts hele Ar-

gumentation drejer sig, kan ikke spille nogen Eolle ved Fastsæt-
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teisen af Skillelinieu, fordi den baade i Henseende til dens Længde

os Bredde er saa rent ubetydelig og elendig sammenlignet med alt

det øvrige Land, og fordi den er saa ynkelig kjendt. Ander-

ledes vil Sagen stille sig, hvis Angraagsalikpartiet og den helt

ukjendte Kyst nord derfor skulde vise sig at have mange østlige

Typer og stor Lighed med Islands Vegetation, medens den var

meget forskjellig fra Vestkysten. Da vil der være to Muligheder,

enten at der har været præglaciale Forskjelligheder mellem Grøn-

lands Øst- og Vestkyst, der have efterladt Minder ned til vore Dage,

eller, som Nathorst vil, at Floraen for allerstørste Delen er

indvandret postglacialt fra de Lande, som de ere i nærmest Bc-

røring med.

D. Forsaavidt Nathorsts „Anmærkning", at jeg ikke har

studeret Udbredelsen Jnom landet'' betyder, at jeg af de af mig

selv paapegede Udbredniugsforhold ikke har draget Eesultater med

Hensyn til Vegetationens Historie, er ogsaa dette urigtigt, hvad

mine Betragtninger over Planteindvandringerne tydelig vise. Naar

Nathorst gaar meget videre end jeg, og af denne Arternes IJd-

bredning i Landet mener at kunne bevise, at Floraen for aller-

største Delen maa være indvandret postglacialt, da hviler dette

navnlig paa hans urigtige Vurdering af Sydøstkysten; da denne

hans Basis er uholdbar, maa Slutningen ogsaa falde.

E. Nathorsts Slutning, at det er Indlandsisen, der paa

Østkysten sætter en Grænse for den vestlige Flora, er urigtig, ikke

saameget fordi han selv trækker Grænsen mellem den Del, der endnu

har vestlige Typer, og den, hvor de hidtil ikke ere fundne, midt

gjennem et frodigt og naturligt sammenhængende Bælte, hvis nord-

lige Del er yderst lidt undersøgt, som navnlig fordi den er ensidig.

Hvis dette Terræn virkelig skulde være saa fattigt paa vestlige

Former
, er en meget vigtig ,

ja den vigtigste Grund hertil den, at

^andringsmidlerne fra Syd til Nord ere saa faa.

F. Under Istiden var der Muligheder for, at mange af Grøn-

lands Arter kunde holde sig; hvor stort Antallet var, maa endnu
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være en subjektiv Opfattelse. At ludvaudriiig har fundet Sted

baade fra Vest og Øst, er sikkert nok og alt tidli^'ere udtalt af

mig hvor stærk den var^ lader sig endnu ikke afgjøre.

G. Den af mig fremhævede store Forskjel mellem Islands

og Grønlands Flora og Vegetation, ja selv Fordelingen af Årterne

i selve Grønland, saaledes som vi nu kjende den, harmonerer for-

trinligt med Antagelsen af^ at der ingen postglacial Landforbindelse

fandteSj ja kan først ved denne Antagelse ret forstaaes.

Kjøbenhavn, Botan. Have, d. 30, December 1890.
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Todarodes sagittatus (Lmk.) Stp.

En anatomisk Studie,

Med Bemærkninger om Slægtskabsforholdet mellem

Ommatostrephfamiliens Genera,

Af

Henrik J# Fosselt

Slægten 0??2;;2«tosfrepÆes blev som bekjendt opstillet afd'Orbigny

i Aaret 1835 1) og stod fra den Tid ganske urørt i benved et

halvt Aarhundrede , indtil V e r r i 11 2) og S t e e n s t r u p ^j omtrent

samtidig i Aaret 1880 foretog en Spaltning af den gamle Slægt

i henholdsvis to og tre nye. De to Forfattere bavde imidlertid

havt en forskellig Opfattelse af, hvad der skulde betragtes som

d'Orbiguys Typer, og Følgen deraf var da, at ^^Ommatostrephes''

Stp. kom til at indeholde netop de armvingedo Arter, hvorpaa

Ver ri U havde grundet sin SthenoteutMs, medens omvendt „Omma-

strephes'' VU. blev identisk med S teenstrups JRlex og Todarodes.

VerriU hævder, at d'Orbigny ikke med tilstrækkelig Tydelig-

hed har angivet „le type originaire" for sin Slægt, at han derfor

er i sin gode Eet til at anvende det gamle Slægtsnavn paa den

Gruppe af Arterne, som synes ham mest passende, og at derfor

hans Deling af den gamle Slægt — som den først forsøgte — bør

staa ved Magt. S t e e n s t r u p er af den Formening ,
at der ikke

^J Voyage dans rAmérique méridionale execute pendant

1826-33. Mollusques.
') Transact. Coun. Acad. vol Y. 1880.

') Overs. Kong. danske Vidensk. Selsk. Forh. 1880.

les années
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kan være den mindste Tvivl om, hvad der er Kærnen i, og hvad

der derfor nu bør bære det gamle Slægtsnavn, og han støtter her

sin Opfattelse paa sit fortrolige Kendskab til Literaturen og Sagens

første Historie.

Af de senere Forfattere, der have beskæftiget sig med denne

Afdeling af Cephalopodenie , optage H o y 1 e ^) , Fischer-) og

Norman^) Steenstrups Gruppering af Formerne, de to sidste

dog saaledes, at de beholde det d' Orbigny'ske Slægtsbegreb og

reducere de nye Slægter til siihgenera, medens derimod G-irard*}

i to Afhandlinger slutter sig til Verrills Opfattelse.

Ved at gennemarbejde den herhenhørende Literatur — særligt

d'Orbigny's egne Værker, er jeg nu truffen paa saadanne Antyd-

ninger og saa ligefremme Udtalelser af Slægtens Fader, som bevirke,

at jeg, ligesaalidt som Prof. Steen str up, er i Uvished om, hvad

d'Orbigny selv betragtede som de egentlige Typer for sin Slægt.

Jeg skal blot henvise til en Passus hos d'Orbigny i „Voyage

dans l'Amérique méridionale". Efter at Forfatteren pag. 47 har

omtalt Blainvilles Forsøg paa en Spaltning af Slægten Loligo

i to Grupper: „les Calmars fléches" og „les Calmars plumes" og

Férussacs og Forfatterens egen dermed sammenfaldende Spalt-

ning i „les Calmars inpalpébriens" og „les Calmars palpébriens*'

fortsætter han saaledes:
r

„Mais alors nous (d'Orb. & Fer.) n'avions pas assez de points

de comparaison entre les espéces de notre cotes, les seules obser-

vées vivantes, et celles que nous examinions conservées dans Tesprit

de vin, pour pouvoir prévaloir des charactéres de moeurs. Notre

T

') Hoyle: Report on the Cephalopoda coUected by H. M. S. ChaUenger.

Zool. ChaU. Exp. — XLIV 1886 og A Catalogue of recent Cephalopoda.

/ Edinburcrh. 1886.

') Fischer: Manuel de Conchyliologle.

') :Norman: Eev. of British MoUusca. Ann. Mag. Nat. Hist. ser.

vol. V. 1890.^ ^ ^ -"m^ %^ \^ ^

*) G ir ard: Revision des mollusrpies dn Museum de Lishonne I Cepha-

lopodes og n Additions aux Cephalopodes. Jouru. Scieucias Matli.r

Phys. e Xat. ser. 2, Nrs. IV & V. Lisboa 1890.
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long vojage nous procura soiiveiit depuis des o'bservations étendues,

et nous croyons pouvoir aujourd'hui separer definitivement les Ora-

mastrephes des Calmars, sous un nom nouveau, et comme présen-

tant une coupe des plus indispeusables , dans l'état actuel de la

science."

Med andre Ord, det var først det nøjere Kendskab til de

Former (tre (eller rettere to) armvingede Ommatostrepliarter ^),

som Eejsen bragte d'Orbigny i uærmere BerøVing med, der

fæstnede Slægtsbegrebet for bam det er disse Former, hvorpaa

Slægten er definitivt opstillet, og det er altsaa ogsaa disse Former

og deres nærmeste Slægtninge, som nu skulle beholde det gamle

Xavn.
I

Som ovenfor antydet bersker der endvidere en Divergens mel-

lem Verrill og Steenstrup, idet den sidste Forfatter opfatter

„Ommastrephes todarus'' autt. = Todarodes saglttcdus (Lmk.) Stp.

og ,,Ommastrephes sagittatus'' autt. (non Lam.) = lUex Coindetii

(Vér.) Stp. som Typer for to forskellige Slægter, medens Verrill

anser de to Former for saa nær beslægtede, at de begge kunne

gaa ind i det samme ge7ms, hans „ Ommastrephes"' . I de to oven-

for nævnte Afhandlinger af Gir ard, slutter denne sig i det hele

til Verrill og følger saaledes ogsaa ham i Opfattelsen af Slægt-

skabsforholdet og Fordelingen af Formerne; disse Afhandlinger

gave Stødet til, at jeg, der netop i anden Anledning var beskæf-

tiget med Undersøgelsen af Todarodes, udstrakte denne mm

Undersøgelse til hele Oramatostrcphfamilien (d. v. s. Slægterne

Todarodes, Ommatostrephes og Dosidkus samt Ilkx) bl. a. for at

prøve, om ikke anatomiske Karakterer, som hidtil af de systemati-

serende Forfattere slet ikke vare tagne med ved Bedømmelsen af

disse Formers nærmere eller fjærnere Slægtskab, skulde kunne yde

et Bidrag til en klarere Opfattelse.

Da Eesultaterue af disse Undersøgelser, forekommer det mig,

') 0. gigas, Bartramii og cylindriciis (der dog kun er Unger af

Bartrcmii).
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have ret betydelig Interesse, betænker jeg mig ikke paa at bringe

dem frem; mit Hovedresiiltaltat er dette, at Illex ikke alene

skal bevares som særegen Slægt, men endogsaa skal

holdes fjærnt fra de andre Ommatostreph er, som derimod

alle slutte sig temmelig nær sammen.

Idet jeg nærer den Anskuelse, at de ommatostrephagtige Blæk-

sprutter, d ' O r b i g n j's gamle Slægt „ Omviastrephes'-'' danner et

saa naturligt Hele, at de fortjene en særlig Familie, vil min Op-

fattelse af deres indbyrdes Slægtskabsforhold kunne opskrives saa-

ledes:

Familia Ommatostrephidæ.

Subfamilia a. Ommatostrephinæ,

Genus 1. Dosidicus,

Genus 2. Ommatostrephes.
r

Genus 3. Todarodes.

Subfamilia b. lUicinæ.

Genus 4. Illex.

Denne min Opfattelse skal jeg senere (i 2det Afsnit) søge at

begrunde noget nærmere, medens Afhandlingens første Afsnit vil

bestaa i en mere indgaaende Beskrivelse af Todarodes sagittatus

(Lmk,) Stp., der saavel angaar ydre 'som indre Organer.

Afhandlingen er væsentligst baseret paa Museets Materiale^

hvorfor jeg er Hr. Inspector Levinsen megen Tak skyldig for den

Beredvillighed, hvormed det er stillet til min Disposition. Hr. Prof

Steenstrup, der ved denne Lejlighed som saa ofte tidligere har

vist mit Arbejde megen Interesse og hjulpet mig med mange gode

Eaad og værdifulde Oplysninger, beder jeg ligeledes modtage mm

erkjendtligste Tak.
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L Todarodes sagittatus (Lrak.) Stp.

Den følgende Beskrivelse er kun udkastet efter en Snes

Hunner, af hvilke 5 ere benyttede til Anatomi; Hannen liur jeg

ikke kunnet faa et eneste Exemplar af.

Den svære, trinde Krop er aldeles cylinderformet til Finnernes

Begyndelse, idet dog den gravide Hun bliver noget tenformig ud-

videt paa Midten ved den colossale Æggemasse og de enormt op-

svulmede Nidamental- og Æggelederkirtler, Fra Finneroden løber

Kroppen bagtil temmelig langsomt og jævnt ud i en budt Spids.

Fortil er Kappen næsten lige afskaaren i Nakken og kun svagt

indskaaren i Bugsiden.

Finnerne ere rhornboido eller bredt hjærteformede , lios det

Tosne Dyr meget nær den halve Kappelængde, og deres største

Bredde, som ligger noget foran deres Midte, overstiger betydelig

Længden (^/s—^/a af Kappelængden).

Hovedet er kort, noget nedtrykt, temmelig stærkt indsnøret

tag Øjnene, og paa det derved frembragte Halsparti forsynet med

en buet, svagt fremtrædende Tværkøl, hvorfra der bagtil udgaar

tre korte Længdefolder , af hvilke den øverste er den stærkest ud-

viklede. I det nederste Hjørne af den lavest siddende I'old findes

en ganske svag Fordybning, Lugtegruben. Lidt lavere, paa

Hovedets Underflade, findes paa hver Side en Qerde, fortil svagt,

bagtil stærkere fromstaaende Længdefold som Begrænsning for

Traglgruben. Denne til Tragtens Optagelse anbragte Fordyb-

ning har i sin forreste Del en enkelt ejendommelig Lomme, dannet

• af et fortil frit , bagtil efter en Halvcirkellinie fæstet tyndt Hud-

Wad. Tragten selv er stor og svær; den fastholdes ved to Par

Tragttømmer og er indvendig forsynet med en vel udviklet Tragt-

^ttnge, en fra Tragtens Bagvæg afspaltet, fortil fri Hudlap.

Øjnene ere temmelig store og fremstaaende ;
Aabningen af

nieget vexlende Form og Størrelse efter Sammentrækningen men

^Itid i den forreste, nederste Krog udskaaren til en tydelig

Taarebugt.

^'deask. Meddel, fra den naturh. Foren. 1890.
20
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Armene ere lange (3—2—-4—1), De øverste og nederste

ere i Gjennemsnit rectangulære eller trapezoide, Sidearmene mere

eller mindre triangulært sammentrykkede, andet Par svagt , tredie

Par stærkt kølede paa Bagsiden. De ere frie lige til Grunden;

kun mellem odie og 4de Arm er der forneden ndenfor Tentaklerne

spændt en stærk MemLran, Armenes Eandlind er kun svagt ud-

viklet, stærkere paa den mod Bugen vendende Kant end mod Evg-

siden og stærkest paa tredie Armpar. Membranen er styrket ved

Tværmuskelbaand, ndadgaaende Forlængelser fra de nedenfor om-

talte Folder mellem Kopperne.

Kopperne ere noget større paa Sidearmene end paa Eyg-

og Bngarraene, paa tredie Arm ere saaledes de største i Gjennem-

snit c. ^!d bredere end de største paa 1ste og 4de Armpar; de

sidde overalt i to Ptader og ere skævt fæstede til Stilken, fra hvis

Grund der gaar lave Hudfolder til hver Side^ udadtil til Armhudens

Piand, indadtil i Skifteleie fra højre og venstre.

Hornringene, Tab. IX Fig. 1 a—h, i Kopperne ere skæve,

lavest nærmest ved Koppens Tilhæftning til Stilken og her glatte,

medens de paa den modsatte, højere Halvdel ere væbnede med 7—9

krumme, spidse Tænder, hvoraf den midterste er betydelig længere

og sværere end de andre, medens det yderste Par ere lavere og

budtere. De mindre Kopper mod Arraspidserne have forholdsvis

Tænderne stærkere udviklede. Den glatte Del af Kopranden er ikke

skarp men paa en ejendommelig Maade indtrykt og affladet og med

en dobbelt, ydre lav og indre højere og skarpere Kant. — Under

dette indtrykte Parti løber halv rundt om Koppen en lav ophøjet

Valk.

Tentaklerne ere ikke tilbagetrækkelige, svære, omtrent af

samme Længde som Kappen og ikke særligt udvidede til noget

Kølleparti. De bære Kopper næsten lige fra Grund til Spids, idet

kuu deu nederste Niendedel er blottet for Kopper ; disse ere ordnede

paa følgende Maade. Nederst sidde to til tre Par smaa Kopper i

to Eækker, dernæst komme 25—30 Smaakopper i fire Eækker

og dernæst c. 15 Tværrækker med to Eækker større Midterkopper

V
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og to Eækker smaa Eandkopper. Midterkopperne voxe gradevis fra

^2 Gang til c. 3 Gange Eandkopperues (c, 2 Gange tredie Arms

største Koppers) Diameter. Af meget store Kopper findes 16—18.

Ovenover disse .kommer dernæst en stor Mængde firradede, lang-

stilkede Smaakopper, hvis Stilke blive kortere mod Spidsen, og den

yderste Endedup af Tentaklerne bærer endelig en Gruppe af yderst

kortstilkede, næsten siddende, diminutive Kopper. Grundkoppernes

Einge ere byggede som Armringene, hvorimod de andre Tentakel-

ringe. Tab. IX Fig. 1 c—d, ere væbnede med henved 20 spidse Tænder,

hvoraf én, der sidder over Koppens højeste Parti er noget større

end de andre; mellem disse findes oftest (navnlig paa den højere

Side) anbragt brede og flade Tænder. Enkelte Individer har dem

særdeles stærkt udviklede, andre svagere, og hos nogle mangle de

næsten helt. Desværre vare de undersøgte Individer ikke mærkede

med nogen Angivelse af Fangsttid, hvilket muligvis kunde have en

Betydning netop i denne Henseende. Eingene i de smaa Kopper

paa Tentakelspidsen ere ganske glatte. — Alle Ringene ere skæve,

de største mindst, mest de smaa langstilkede Koppers Einge,

og alle ere de rundt om den laveste Side forsynede med en

svagt fremstaaende Valk. Ogsaa paa Tentaklernes kopbærende

Flade findes de ved Armene omtalte lave Hudfolder, men de udgaa

fra Eandkopperne, saaledes at Midtkoppernes Stilke ere fæstede i en

lav skaalforraet Fordvboing. — Tentaklernes Eandmembran er noget

stærkere udviklet end Armenes. Udenfor Hornringene skydes

Koppens Muskelmasse som sædvanlig op i en Eingvold. Dennes

mod Hornringen vendende Membran er forsynet med en straalet

Cuticula, hvis Straaler nu og da ere borte ud for Tænderne paa

Ringen.

Af „Vandkamre" har Todarodes Ommatostrephernes sæd-

vanlige fire „ouvertures buccales", (se Træsnit pag. 346), to

yderst svage „ouvertures brachiales" og to ligeledes svage „ouver-

tures anales". De fire første findes mellem Mundhudens Muskel-

tømmer indenfor første Armpar og indenfor Tentaklerne og føre ind

til en enkelt ringformig Hule om det allerforreste Parti af Mund-
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massen; de to „ouvertures bracliiales" findes udenfor Tentakelgrunden

og Analporerne paa hver Side af Tragten.

Af specielt udviklede Brusk mas ser findes hos Todarodes

Laashruskene, Xakkebrusken, Skalbrusken, Finnebrusken, Diaphragma-

brusken^ Hovedbrusken med Øjedækbruskene og Armbrusken.

Laasbruskene, Tab.YIlI Fig. 1 a—&, hos Ommatostrepherne

have som bekjendt en aparte, højst karakteristisk Form som et om-

vendt X' P^^ Kappens ludside sidde Hæfteknapperne
,
paa Tragt-

væggen de stærke Bruskgruber, Hæfteknappen har Form som en

Pære, der vender Spidsen opad, og er kun i sit allerøverste Parti

støttet af en lille skæv aflang Bruskmasse, Forneden fra Midten af

det bredeste og stærkest fremtrædende Parti udgaar en smal Binde-

vævsbro, som gaar ned til en tværstillet, fremspringende Kant, der

er dannet ligesom ved en Indtrjkning af Kappens Muskelvæv.

Tragtens Bruskgrube dannes af en bestemt afgrænset, nogenlunde

trekantet Bruskraasse med noget bugtede Eande. Midten er ud-

styret med en Fure, som forneden indsnevres af to fremspringende

tjkkc Brusklæber, hvis nederste Eand danner en Grænsevold for

en tværgaaende Fure langs Trekantens Grundlinie. Den mod

Eygsiden vendende Kant er svagt udhulet til en Eille, hvori for-

skellige Muskler fæstes.

Nakkebrusken, Tab.YIlI Fig. 2, ligger indlejret i Lever-

kapslens muskelstærke Ejgvæg og har Form som et hjærteformigt,

bagtil tilspidset Skjold, paa hvis Eygside der findes en fortil frem-

springende, med Midterfure udstyret Liste til Leje for Skalkapslens

fremspringende Længdekøl. I Eillerue mellem Listen og Sidefligeue

fæster Halskraven sig. Paa Undersiden af Brusken findes en ske-

formig Udhuling til Fæste for musculus retractor capitis medianus,

medens muse. retr. cap. latevales paa alle andre Sider fæste sine

Muskeltrævler paa Brusken.
*

Diapli r ag m ab rusken, Tab. VIII Fig. 3, ligger indlejret i

Leverkapslens forreste Yæg, tæt bag Hovedet lige over Tragtens

bagre Rand, saa tæt op til vena cava, at denne ikke eller yderst

vanskeligt kan afpræpareres derfra. Det er en lille uregelmæssig
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Bruskmasse, fortil begrænset af tre smaa Buer, Bagranden uden

egentlig Begrænsning , medens Siderandene ere hinanden noget

nærmere bagtil end fortil. Brusken gjenuembores af to Nerver,

der opstaa ved Spaltning af den Stamme, som udgaar fra gangllon
4

viscerale, og som slutte sig til Bagsiden af vena cava anterior.

Hov edb rusken, Tab. YIII Fig. 6 a—h, danner en paa tværs

aflang, bred og flad, skaalformet Eing, hvis Kyg og Bugflade,

navnlig den. sidste, bøjer sig stærkt fremad, medens Sidedeleue ere

ganske flade. Den fortil vendende fri Kant er i Bugsiden ud-

skaaret, i Eygsiden frembuet. Midten af Skaalen dannes af den

store Åabning, hvorigjennem Oesophagus, Spytkanal, forskjellige

Aarer og Nerver passere ; Aabningens Eande ere fortykkede og ind-

vendig rins-formiff udhulede for Centralnervesystemet, og paa

Bugfladen tæt op mod Aabniugeu ses den Hvælving, som rummer

Høresækkene. Ved Bugsidens Eand findes en Fure til Fastliæftelse

for de indre Tragttommcr, og lige bag denne ses tre Haller til

Gennemgang for det venøse Blod fra Hovedet og for Tragtnerverne.

Helt langt ude ved Siderandene findos flere fine Huller for Nerver,

de to for Lugtenerven, og tæt op til Midteraatmiugen Gennem-

gangshuUer for Nerver til Halskraven. Ligeledes findes forskellige

Nervegennemgange paa Kygfladen. Hovedbruskens fortil vendende

udhulede Sidedele tjene til Støtte for Øjnene, som desuden støttes

af to svage Bruskstivere paa hver Side. Disse fire Grene ud-

springe med
'

fælles Kod tæt indenfor Hovedbruskeus indskaarne

forreste Underkant, men dele sii? næsten strax i de fire, flade, svage,

ki-umrae Stave, som gaa to og to frem og tilbage hen over Øjeæblerne.

, Lidt foran Hovedbrusken ligger paa Bagsiden indlejret i

aturen en A r m b r u s k , Tab. VIII Fig. 7, Støttebrusk for de

to nederste Armpar og for Tentaklerne. Den dannes af to svage,

krumme Arme, som støde sammen i 3Iidtlinien og løbe frem med

''-^ Spids, medens Bagranden er udhulet.

Skalbruske. Skalkapslen støttes af en Del Bruskvæv, som

dels er dannet af selve Kapselvæggene, dels udenfor disse i de om-

givende Væv. Saaledes ligger Skallens forreste afrundede Spids

I
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i en Bruskskede, Tab. VIII Fig. 4, som paa Ejgsideii kun lige folder

sig om Spidsen, men som paa Bugsideu løber lige saa langt ned,

som Kappen er fri fra Eyggen; derfra udsendes bagtil ganske

svage Bruskstivere. Omtrent paa Højde med Finnernes Forraud,

over det smalleste Parti af Skallen, optræde nye Bruskmasser (se

A.

i hff f

B.

A. Skematisk Længdesnit gjeunem den bageste Del af Kapperyggen med

Finuebruskeu {y)^ Skalbrusken (/S) og < Stødpuden« (a).

B, a— ^. Tværsnit af samme Parti efter Linierne.

Skraveringen antyder Muskelvæv, Punkteriniren Bruskvæv, det fuK

morke Skallen.
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Træsnittene); først have disse kun Form af to svage Lister, som

skyde sig ind i Eillerne paa Eygsidon af Skallen mellem Midter-

ribben og Eandribberne ; snart forenes disse to Strænge ved en

tynd Forbindelsesbrusk, der tjener til Ansats for de svage Muskel-

bundter, som udvikles i Forbindelsesbindevævet mellem Kappe og

Finner (a). Længere tilbage vide Bruskens øvre og ydre Hjørner

sig ud til Vinger (b), der tjene til Ansats for selve Kappe-

musklerne, og gaa vi atter længere tilbage, spaltes Skalbruskcn i

Midtliuien {c—d), bvor Skalkapslen saaledes egentlig er aabcn og

hvor Skallen altsaa støttes af det overliggende Væv — en anden

Bruskmasse, hvorom mere nedenfor. Samtidig med at Skallens

Sidevinger tiltage i Størrelse og hvælve sig nedad mod hinanden,

antager Bruskvingerne den samme Form (e—f), idet de atter for-

enes først i Ryggens derefter i Bugens Midtlinie, og er Skalduppen

dannet, har ogsaa Brusken rullet sig sammen uden om denne, saa

at Duppen helt hviler i en Bruskkop, (g).

Finn eb rusken, Tab. VIII Fig. 5, har et ganske ejendomme-

ligt Udseende: den er indlejret i Finnerauskulaturen og ligger lige

i Midtlinien med to Forlængelser fortil, den ene over den anden.

Den øverste af disse løber frem i en næsten naalcfin Spids omtrent

til Finnernes Midte; noget længere tilbage, lidt foran det Sted,

bvor Skalbruskcns Vinger fjærne sig fra hinanden, hæver der sig

et noget bredere Parti n e d i Finnernes underste Muskellag
;

dette

Parti er det netop, som støtter Skallen med sin nedadvendte, 'af-

fladede, i Midten svagt furede Del paa den Strækning, hvor Skal-

brusken er spaltet i Midtlinien. Samtidig med at Skalbruskens

Vinger bøje sig nedad, udvikler der sig fra Finnebruskens Sidedele

i Fm-en mellem „Kølen" og „Pladestykket" to andre Vinger, som

tjene til Ansats for Forbindelsesmuskler mellem Skalbruskvmgerne

og Finnebrusken. Lige over den lukkede Del af Skalbrusken for-

svinder Kølpartiet , medens fortykkede Dele af Vingerae endnu

strække sig en kort Vej bagud, forbundne ved en meget sejg

Hinde, hvis Fortsættelse omslutter et højst ejendommeligt kegle-

dannet geléholdigt Bindevævsparti , som er tæt opfyldt af tvær-

af-



/

312

gaaende Muskelstræiige , og som danner en „Stødpude" i Legemets

allerbageste Del. — Den forreste Flade af Keglen er udhulet til

Leje for den bageste Del af Skalbrusken med dens Endekop. Den

beklædende sejge Hinde tjener til Fæste for Fiunemuskulatureiij

som næppe nok kan siges at fortsætte sig lienover denne Kegle,

og som i hvert Fald i sin bageste Del kun bestaar af ét Lag, det

øverste, medens Finnernes nederste Muskellag ved Keglens Be-

gyndelse allerede er ganske tyndt og tilsidst helt forsvinder.

Skallen bestaar som bekjendt hos Ommatostrepherne af et

langt smalt „Horn"-bIad, som er styrket ved to betydelige Eaud-

fortykninger og en svagere Midtliste; fortil afstumpes den temmelig

hnrtigt til eu budt Spids, bagtil afsmaliier deu temmelig betydelig

for atter i sin bageste Del at brede sig ud til et Par Sidevinger,

som i Spidsen rulles sammen ned ad til en Hulkegle, der i sig op-

tager Spidsen af Indvoldssækkeu med deu deri indeholdte muskuløse

Bindevævsstrængs nederste Ende, og som selv hviler i Skalbruskeus

bagre Skaal, Hele Skallen ligger fuldstændig løst i eu delvis brusket

Kapsel.

Muskulaturen. I sin Doctordisputats^^), en Afliandliug, der

vrimler af en llængde selvstændige — tildels uje — Iagttagelser,

blandet med en stor Del Unøjagtigheder, Urigtigheder, tildels Selv-

modsigelser 2) og mærkelige Hjpotheser, siger deu for tidlig afdøde

Dr. Brock (p. 10) følgende om Cephalopodernes Muskelsystem, hvortil

Jeg ganske kan slutte mig: „Indem ich mich jetzt zur Darstellung

der Muskulatur wende, muss ich vorausschickeud bemerken, dass bei

keinem anderen Organsystem nicht nur die Untersuchung , sondem

auch die Darstellung mit ahnlichen Schwierigkeiteu wie hier, zu

kampfen hat , [os ist hier] . . . eine grosze relative Unselb-

standigkeit, vielfache Verwachsungen und eine Neigung sich in

Membranen, in Muskelhaute sich auszubreiten, welche schon der

M Versuch orner Phylogenie der dibranchiaten CepJialopoden. 1880.

') cfr. pag. 78 sub Omm. sagittato : „kerne accessorische Herzeu an den

Arterien" og pag. 79 sub Omm. sagittato: „Zweige der aorta posterior

mit accessorischen Herzen",
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Untersuchnng j noch melir aber der vergleichenden Beschreibung

sehr hinderlich in den Weg tretea*'.

Yeå Levertapslen forstaas den bagtil aabne, for største

DeleD miistuløse Sæk, som langs Eygsideu er voxet fast til Kappen,

og som omgiver Levermasseu med Spiserør, aorta cephaUca og

bageste Spytkirtler og dannes af Hovedets Tilbagetrækningsmuskler

med de mellem dem udspændte Hinder og Tværmuskler samt af

Nakkebruskeu. Musculi retractores capitis laterales udspringe

sammen med Tragtens Tilbagetrækuiugsmuskel, lige i Vinklen, som

Gællerne danne med Kroppen, gaa fremefter og brede sig strax

ud sakvel nedad paa Bugsiden som opad mod Eygsiden. Paa Bug-

siden gaar den sammensmeltede Muskelmasse op henover Tragtens

Bagvæg, fæstet aldeles til denne og indeslutter i sig lige over

Tragtens bagerste Kant eu lille Brusk, som af Brock i) benævnes

Diaphragmabrusken" ; den naar Hovedbrusken og insererer sig til

dennes Bugflade med en stor Del Muskeltrævler. I Eygsiden smelter

muse. retr. cap. lat. sammen med viusc rdr. cap. medianus, som

hos Todarodes er ganske uparret, lige fra sin forreste fra

Lateralmusklerne frie Del, som er fæstet til en skeformig Udhuling

paa Nakkebruskens TJnderflade; Lateralmusklerne fæste sig med

en Del Muskoltrævler til J^akkebruskens Sideflige, idet Brusken

saa at sige optages i Muskelvævet, men den største Del løber

videre frem, breder sig ind mod Midtlinien, hvor de to Sidedele

smælte sammen, og ned paa Siden, gaar op under Halskraven, idet

den optager dennes indre Blad i sit Muskelvæv og fæster sig

endelig til Hovedbrusken langs hele dennes Over- og Sideflade. --

^hisculus retractor capitis medianus gør, som Brock bemærker,

niere Indtryk af at være et fra Nakkebruskeu udgaaende Tor-

stærkningsbundt for den dorsale Del af den muskuløse Lever-

l^apsel end af en selvstændig Muskel; som ovenfor bemærket er

') Ber iovrigt ikke, som han selv antager, har „opdaget" Brusken men

vel ferst „beskrevet" den hos forskellige Former: Owen siger nemligi

Todds Cvclopædia Bd. I pag. 525 L. 15 f. c: „In the Sepia a longi-

tudinal cartilage is situated on the ventral aspoct ot the Uvei .
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den kim fri fra Lateralmnsklerne paa Fasthæftuingsfladen; saasnart

den kommer bag Xakkebrusken og bag de to store Kappenerver,

som paa hver Side af Musklen gennembryde Kapslen lige paa dette

Sted, smelter den sammen med dem, samtidig med at den fæstes

aldeles fast til Skalkapslens TJnderflade.

Fra Nakkebruskeus allerbageste Del udspringer endnu et Par

smaa Muskler. De gaa herfra bagud i en ganske kort Bue, atter

fremad og opad og fæste sig til Skalkapslens her bruskede Parti,

tæt til begge Sider for Midtlinien. De kunne vel passende kaldes

miiscuU addndores pallii dorsedes.

Det til Tragten horende Muskelsystem er meget sammensat.

Musculus depressor bifundiluli (se Træsnit pag. 348) kaldes den

Muskel , som udspringer ved Gælleroden sammen med Hovedets

Tilbagetrækningsmuskler; den spaltes imidlertid snart derfra men

forbindes stadig dermed ved et Bindevævskrøs paa sin Vej op til

Tragten. I sin nederste Del er Musklen langs den ydre Eand for-

synet med et senet Baand. Alt som den nærmer sig Tragten bliver

den bredere, indtil de to fra hver Side naa Midtlinien, smelte

sammen og saaledes danne den væsentligste Del af Tragtens Bag-

væg, Deres ydre Kant fæster sig til den bagre Eand af Laas-

brusken. Læn^^ere fremme i Tragten er det disse sammensmeltedeQV..^> ..Viiiii^V. X J-X«Q

Muskler, som danne Tragttungen. — Lige over (bag) denne løb^^

i Midtlinien en uparret, men bagtil kløvet Muskel muscuhis dorsahs

infundibuli, hvis to Eødder fæstes til Diaphragmabrusken. P^a

begge Sider af denne uparrede Muskel er der et aabent aflangt

Eum, hvor Tragtens egentlige Bagvæg saaledes kun dannes af Hud

(disse Huller dækkes imidlertid af Tungen). Fra de mod Midt-

linien vendende Rande af Laasbruskene udgaa Muskelmasser, som

danne hele Under- og Sidefladerne i Tragten og som desuden fort-

sættes bagud i Halskraven, hvorom mere siden. — Tragten fast-

holdes til Hovedets Underflade i den dertil indrettede Tragtgn^e

ved 2 Par Tragttømmer, muscuU adductores hifundihuli og ved nog e

mere løse Muskelbundter. De indre Adductores fæste sig aied deu

øvre Ende i en dertil passende, dobbelt Fordybning i
Midtlioien og
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li-^e ved Forrauden af Hovedbraskens Bagflade, og gaa derfra ned

ad og ud ad til Tragtens Bagvæg, adskilte ved det raediane, upar-

rede Muskelbaaud, idet de fæstes saavel til Hoved som Tragt ved

et Hindekrøs. De ydre Addudores tage deres Udspring fra den

øverste Halvdel af Laasbruskens Inderkant, ide\ deres Muskler

blande sig med Tragtens øvrige Yæv, gaa skraat opad i Eetning

af fjerde Armpars Grund, hæfte sig med sin største Masse til

Hovedbruskens Forrand men sende tillige en Del videre, som

blander sig med Muskelsystemet i Øjehulens Undervæg og tilsidst

taber sig i det almene Væv paa Hovedets Underflade. — De smaa,

løsere Muskelbundter fæstes foroven tæt udenfor de indre Adduc-

tores, forneden lige under, men noget lavere end disse. - Hals-

kravemusklen, musculus coUaris danner som ovenfor omtalt, en

Fortsættelse af Tragtens Sidedele ; Forranden er dog tildels fæstet

i Rillen langs Laasbruskens Yderkant. Den gaar derefter rundt

om Leverkapslen til J^akkebrusken, hvor den fæster sig med
^

sit

ydre Blad til Furen mellem dennes fremstaaende Midterkøl og Side-

vingerne. Hele den mod Kappehulen vendende Kant er fri; den

tJverste Kand bøjer sig derimod tilbage og blander sig med Lever-

kapslens Muskelvæv, idet hele denne Muskelmasse bagtil gaar ud i

Kappen. Herved fremkommer der naturlig en fortil lukket, ring-

formig Kanal, - nedadtil mod Tragten lukket af depressores infundi-

huli, opad mod Kygsiden af Nakkebrusken, — som virker som en

Poseklap, naar Vandet fra Gællehulen for Bevægelsens Skyld presses

ud gennem Tragten, og Kappen af den Grund er snøret tæt sammen

om Halsen.

Lige ved Halskravens Udspring fra Tragten fæstes den til

Hovedet ved en lille Muskel, som gaar op under de to nederste

Sansekøle paa Halsen, og løber langs Hovedbruskens frie Siderande,

festende nogle Trævler dertil, medens den ellers fortsætter sig op

r

n>od Armbrusken ved Bugarmenes Eod.

Med Hensyn til den egentlige Kappemuskulatur skal jeg kun

fremhæve, at Skalkapslen paa Eygsiden er dækket af et tykt Muskel-
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lag. rinnerne ere aldeles selvstændige Organer, som intet andet

have fælles med Kappen end Huden. De bestaa af to Muskellag,

mellem hvilke utallige Åarer og Nervegrene sprede sig paa dea

støuueste Maade. Foroven sbjder Kappen en lille kort Plade ned

over Finnemuskulatiiren. Denne er iøvrigt i den største Strækning

fæstet til en uparret, ejendommelig bygget FinnebrusL — Det

nederste Muskellag i Finnerne gaar hverken saa langt frem eller

tilbage som det øverste.

Af Hoved- og Armmuskler skal jeg senere noget nærmere om-

tale Muudæblets Bygning og Muskelvæv.

Blodomløbet (se Træsnittet): Hjærtet er næsten aldeles

regelmæssig tendannet og ligger som sædvanlig paa Bugsiden lige

over de store Venestammer men lidt tilhøjre og med Længdeaien

noget skraat stillet, saa at Bagenden ligger lidt til venstre for

ilidtlinien, Forenden betydelig mere til højre for samme. Det op-

tages tildels i Hulningen mellem Mave og Spiraltarm i den store

Yisceropericardialhule. Fra Hjærtet udspringer fortil Aorta cephdka,

bagtil aorta posterlor , medens venæ branchiales, af hvilke den

venstre paa Gruud af Hjærtets Stilling næsten er dobbelt saa lang

som den højre, optages udfor Hjærtets Midte næsten under rette

Vinkler. —
Aorta posterior^) fa.p.JgtxaY ret bagud i Midtliuien og afgiver

paa sin Vej flere Aarer; den første af disse benævner Brock ^) aorta

anterhr; et ganske kort Stykke længere tilbage afgives fra Bag-

siden af aorta postei-'tor en kort lille Gren {h), som spalter sig i

to Stammer, livis videre Forgreninger forsone glandulæ nidamentaUs

med arterielt Blod, idet dog en Del af Blodet føres til voia cava

posterlor og peritoneum. Paa sit videre Løb bagud afgiver aorta

posterlor tre Aarer («, «, a), som gaa ned paa Kappens Inder-

^) Skjflut jeg her i Afhandlingen benytter Brocks Betegnelser paa

Aarerne, maa jeg dog give Appelløf Ret i do fleste Bemærkninger,

han fremfører i sin Afhandling »Japanske Cepbalopoder», Kgl. sv.^e.

Akad. Handlg. Bd. 21. 1886.
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flade og her forgrene sig videre. Fra Bagsiden af den første af

disse Kappeaarer udgaar et mediant stillet tjndt Mndeagtigt Septnm,

som forbinder de tre Kappeaarer og deler den bagre Del af Kappe-

hulen i to symmetriske Halvdele. Længere tilbage deler endelig

aorta posterior sig i to Grene Q?, ^)j som gaa op paa begge Sider

- v.C-iif

^f Æggestokkapslen og ud i Kappen mod Kjgsiden; paa det Sted,

^'for disse to Grene gaa ind i Kappevævet, omtrent indenfor Midten

^f Finnerne, ere de om<?ivne med en Muskelring , der let kan af-

Pi^æpareres fra Aaren. Den derved gte locale Fortykkelse

forklarer let den Fejltagelse, at Aarerne her skulde være forsynede
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med smaa Bihjærter. Dette Forhold gør allerede Muller opmærk-

som paa i Zeitsch. f. w. Zool. Bd. 4. 1853 pag. 343^).

Den af Brock saakaldte aorta anterior' {a.a) udspringer altsaa

som ovenfor omtalt fra aorta posterior strax ved dennes Udgang

fra Hjærtet; deu løber frem langs Undersiden af Hjærtet og afgiver

paa sin Vej en Del Grene, af hvilke én har særlig Interesse, aorta

,,gemlaUs'' (Brock). Strax ved Roden af Hjærtet afgives fire stærke

Stammer, hvoraf de to {y, y), som forsyne Æggelederne, uæstep

kunne siges at udgaa Ta selve Hjærtet, medens de to andre [8, o)

mærkeligt nok ikke udspringe fra samme Højde, sbjont de aldeles

svare til hinanden og forsyne Gællehjærtets Bagside, afgivende

Grene til vena cava posterior. Omtrent udfor Midten af Hjærtet

afgives en yderst fin Aare (s), som syntes mig at forsyne selve

Hjærtets Muskelmasse, men som dog maaske snarere gaar hen til

højre Gren af vena cava anterior. Lige ovenover denne Aare af-

gives til venstre arteria genitalis {a. ^.)> som bøjer op om venstre

vena hranchialis, og som derefter vender sig nedad, optages i

Bunden af den dybe Fure, som paa Bugsiden skiller Mave fra

Spivaltarra, træffer her paa vena genitalis for sammen med denne at

løtie langs Mavens venstre Sideflade ned til Spidsen af Mavesækken;

derfra gaar den ind i selve Æggestoksvævet, idet dens yderste

bagud rettede Forgreninger kunne forfølges belt ned i Bindevævs-

strængen, som forlænger sig fra Æggestokkens bagerste Spids ned

i Skalduppen. — Aorta anterior gaar videre fremefter og afgiver

først to smaa Stammer til Galdegangene, (1,1) dernæst en Gren ti!

vena cavas Hovedstamme (2) og spaltes endelig i to Dele, hvoraf

den ene forsyner Blæksækken (3), den anden Endetarmen (4).

') Hvor ban tilføjer : .. Sein Verhalten im Leben kouute nicbt beobaclitet

werden, nacb dem anatomiscben Verbalteu jedocb lasst sleb schliessen,

.dass derselbe eber diene, cine Regurgitafion des Blutes bei Contrac-

tiou des Mautols und der Flossen za verbinderu, als das Blut kriiftiger

vorwiirts zu treiben. — Weniger markirt finden sleb abnlicbe King«

aueh sonst vor» (saaledos ved aorta cephalica , hvor dens to forreste

Grene gaa gjennem Hovedbrusken (se S. 319). Det samme er af Broct

iagttaget hos EnopUteuthis og Onychoteuthis (Pbylog. pag- 63).
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Aorta cephah'ca (a. c.) endelig afgiver strax efter sit Udspring
'

fra Hjærtets forreste Spids en betydelig Aare til venstre (5).

Denne udsender først to Maveartcrier, af hvilke den ene (6) breder

sig paa ilavens Underside , medens den anden (7) fordeler sig paa

xMavens Overside og Spiraltarmen; derefter spalter Stammen sig i

Kroppens Midtlinic i to Gange to divergerende Smaa-Aarer (8), der

atter fordele sig paa Galdegangene, afgivende smaa Grene til

Leverens nederste Del. Aorta cephaUca bøjer op om Leverens højre

Side, gennembryder Leverkapslen og afgiver en lille Aare (9), som

spalter sig i to Grene; disse dukke op i Kappevævet paa Eyggen,

hver paa sin Side af Skalkapslen lige bag Xakkebruskens Bagrand;

derefter løber den store Leverarterie (10) ind i Levervævet og for-

grener sig med talrige Grene derinde, medens selve arteria cephaUca

følger med Spiserøret op langs Ryggens Midtlinie lige hen under

Nakkebrusken op til Hovedet. Tæt bag Hovedbrusken spaltes

aorta i to Grene, som iver afgive først en mindre Arterie, der

gaar rundt indenfor Leverkapslen afgivende Aarer til denne, derpaa

bøjer ned i Tragtvævet og forsyner dette med arterielt Blod, kort

derefter en anden, som løber paa højre og venstre Side af Spise-

røret op til Mundmassen, inden i hvilken de sprede sig ud. Fra den

højre af do to Stammer, hvori aorta cephaUca deler sig bag Hoved-

brusken, gaar en fin Gren op langs oesophacji Underside ;
den løber

lige hen under gangUon huccale inferius og deler sig lige ved

dettes Forrand i to Grene ^), der atter fordele sig i Mundæblets

Muskelmasse. Lige hvor de to Grene af aorta cephaUca naa

Hovedbrusken, omgives de ligesom de to Grene af aorta posterlor

med en Muskelring. Paa Grund af det temmelig vanskelige Ar-

bejde med Hovedets Nervevæv fik jeg ikke fulgt aorta cephaUca i

Hovedet.

Vena cava anterior (v. c. a.) udspringer fra Bugfladen af Hoved-

l^i'usken, saaledes at Hovedets Venesystem kun udgøres af nogle

V -

') Paa Tab. I Fig. 1 i Hancocks Afhaudling: On the nervous system

of Ommaiostrefhes todams ses en xVerve (r) aftegnet, aom jeg ikke

har kunnet fimle, men som jeg ogsaa tyder som denne lille Aare.
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sinus venosi, dels om Mundæblet, dels ora Øjnene; Gennemgang

for Blodet til vena cava dannes af en tredobbelt Gennemborina'

lidt foran og under Bruskens store Midteraabning. Venen løber

lidt til højre for ilidtlinien over Endetarm og Blæksæk men under

Leveren. I sit øverste Løb er dens Bagvæg aldeles fæstet til

Diaphragmabrusken
, fra hvilken den overhovedet næppe kan af-

præpareres. Omtrent ved Blæksækkeus nedre Ende optager vena

cava den store Leverveue {v. h.), lidt senere Smaagrene fra Blæk-

sæk og Endetarm (y. i), atter lidt længere tilbage hojre Galde-

gangsvene {v. d.) og spalter sig derefter i to Hovedstammer, idet

den netop ved Spaltningsstedet optager venstre Galdegangsvene,

(v. s.), som medfører det venøse Blod fra Kønskirtelens Vene {v. g.)

(Genitalvenen). De to Stammer af vena cava divergere til højre og

venstre og munde sammen med voiæ cavæ posteriores og Venerne fra

Kappen ind i Gællehjærterues inderste og forreste Hjørne. Overalt,

hvor der munder Vener ind i Hovedstammerne, findes to Poseklapper.

Venæ cavæ jyosteriores {v. c. p.) opstaa af to Smaastammer

fra Kappen, som komme frem paa hver Side af Æggestokkapsleu

bagerste Kappearterier, løbe derefter fremsmaa

under Æggeledernes nederste Parti — paa hvilken Strækning de

ere uoget opsvulmede — hen forbi Nidameutalkirtlerne, hvis venøse

Blod (;-!) de føre med sig, og naa derefter Gællehjærterne.

Kappe ve neme {v. m.) dannes af flere Grene, som løbe

sammen lige ved Gælleroden, og som fra Samlingsstedet løbe ind

langs med den øverste Eand af Gællehjærtet, hæftede dertil ved et

Krøs, for sammen med de to andre Hovedstammer at munde iud i

Gællehjærterne.

De som Njrer fungerende „Vene vedhæng", som navnlig den

afdøde hollandske Naturforsker Vigelius*) har skaffet os Kuudskab

') Ueber das Excretionssystera der CepJmlopoden. Niederl. Årcliiv f.

Zoologie Bd. 5. 1879-82. Jeg kan ikke undlade her at udtale min

Forbavselse over, at Vigelius, akjont han i sin Fortegnelse over

Literatur, der indeholder Opgivelser over Excretionsorg. hos Cephalo-

poderne, opfører Mullers Arbejde: Ueber den Bau åer Cephalopoden
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oiHj findes ved de to Grene af vena cava anterior lige fra Delings-

punktet til Grællehjærtet, ved venæ cavæ post. fra et Punkt udfor

Nidamentalkirtlernes nedre Del , ved Kappeveneme paa den* Stræk-

ning^ hvor de ere fæstede til Gællehjærtet, ved Galdegangsveneme

samt ved et ganske kort Stykke af Genitalvenen. Disse Vene-

vedhæng tilligemed de Dele af Venerne, hvortil de ere fæstede,

ere sammen med Galdegangene og deres Pancreasvedhæng samt

Dele af venæ hi^anchiales optagne i en enkelt stor tyndvægget

Nyre sæk, som aabner sig udadtil i Kappehulen med to symme-

taisk beliggende, temmelig vide Spalter lidt foran og indenfor

Gællerødderne- Indadtil staar Nyresækken i Forbindelse med den
+

store Visceropericardialhule d. v. s. den ^f peritoneum ah-

dominale begrænsede fælles Sæk for Æggestok, Mave, Spiraltarm,

Hjærte og Gællehjærter, som skyder sig op ovenover Nyresækkeii

lige til Leveren, ja et Stykke op over denne, og som navnlig paa

højre Side forlænger sig betydehgt fremefter, Gællehjærternes for-

reste Halvdel med appendix ligger i et særligt Hulrum, der bagtil

er vidt aabent mod Visceropericardialhulen , og som dannes af et

tyndt septum, der er udspændt igennem denne, og som midt i

Kroppen, hvor det kun er ganske svagt udviklet, er fæstet til

Hjærtets Kygside.
4

Gællehjærterne selv ere affladede, trekantede, hule Muskel-

masser, som midt paa den jdre Eand ere forsynede med et kort-

stilket Appendix, hvis Betydning er noget uklar. Stilken er hul,

og paa Bagsiden af Organet findes en spalteformig Aabning, som

fører ud i Visceropericardialhulen. Den indre Hulhed er tildels op-

(Zeitsch. f. wisa. Zool. Bd. 4 1853), dog ikke nærmere omtaler dette.

Mullers Kesultater desangaaende falde dog i det væsentlige sammen

med hans egne (cfr. 1. c. pag. 340-41). I det hele er det mærk-

værdigt at se, hvor lidt Notits der er taget af dette smukke men alt-

for kortfattede Arbejde; Verrill, Hoyle, Laurie og andre Forf.

synes f. Ex. slet ikke at kjende de deri værende (1. c. pag. 339)

første Iagttagelser over Tragtorganet (-the organ ofVernll« Hoyle),

men anse deres egne Bemærkninger derom som angaaende hj-

opdagelser.

Vidensk. Meddel, fra den naturt. Foren. 4890. 21



o.22

fyldt af en spongiøs Masse, som maaske kan virke som en Klap-

ventil til at hindre Blodet i at strømme ud, naar Gællehjærtet

trækker sig sammen. Om „Gælleorets" Betydning have vi først for-

nylig faaet en plansibel Theori af Vige lins ^), ifølge hvis Meniug

disse Organer skulle svare til Venevedhængene og saaledes være

TJdsondringsorganer^), Hancocks^) Mening, at Gælleørerue skulde

sende venøst Blod til Leveren gennem nogle Aarer, som dog aldrig©

kunde paavises, og Owens Antagelse, at de skulde være Eudimenter

af Nautilens andet Par Gæller, vare hver for sig absurde.

Gællekarrene. Blodet, der samles i Gællehjærterne, bliver

derfra pulseret \\å i det store tilførende Gællekar, arteria iran-

cMalis (a. h.], som løber langs den fæstede Side af Gællen op til

dens Spids, idet der fra denne Gællepulsaare gaar en Mængde (c. 75)

Par Sidegrene i en Dobbeltrække tværs over Gællerne; fra disse

udgaa de smaa Buer, hvori Blodets Rensning foregaar, og herfra

samles dette atter i Grene, der føre det rensede Blod til den store

Gællevene (v. 1.), som løber fra Gællens Spids til dens Kod langs

den frie Kant; de løbe dernæst hen over og bag Kappevenerne og

de andre store Yenestammer til Hjærtet, som de naa under rette

Vinkler.

Gællerne selv ere lange, halv cylindriske Legemer, som ere

fæstede til Indersiden af Kappen ved et Gællekrøs langs Arterie-

siden. Mellem Gællearterien og Kappen findes et langt, snart

tjndt, snart tykkere — hos et Individ næsten svampagtig op-

svulmet — Legeme, der tydes som Milt.

Inderfladen af selve Hjærtet er forsynet med et nætformig

udbredt Muskelsystem og bærer en Del Klapper ved Aarernes Ud-

') Tigeliua: Ueber das Excretionssystem der Cephulopoden i Niederl.

Arch. f. Zool. pag. 169 Bd. 5 1879—82.
») Herimod staar dog Mullers Notits (Z. f. w. Z. Bd. 4 pag. 341) .Eine

Excretion derselben durch deu Anhang des Kiemenherzens konnte

nicht beobaehtet worden, und in das Kiemenherz getriebene Luft oder

Fliissigkeiten drangon haiifig leichter an andren Stellen hervor als

durch den Anhang...

=•) Hancock: On the nervous system of Omm. todarns 1. c. pag. 12-
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spring. Ved hver af Årteriestaaimeme sidder en enkelt lille Poseklap,

ved hver af Venestammerne to store Poseklapper; hvor venæ cavæ

muude ind i GællehjærternC; sidde to store Klapper^ og ved Gællopuls-

aarens Udspring fra Gællehjærtet sidde tre tykke Muskelfolder,

Desuden findes der overalt, hvor større Venestammer munde ud i

vena cava, to smaa Poseklapper.

Fordøjelseskanalen. Mnndæblet er stort, æg-formet, noget

sammentrykt og omgivet som sædvanlig af en syvfliget Mundhud og

to Læber. Mund hud ens syv fremspringende Hjorner sidde i

nogenlunde samme indbyrdes Afstand, idet dog de to nederste ere

hinanden betydelig nærmere; de dannes hver af et Muskelbaand,

som fæster sig til hver sin Arm, idet den øverste uparrede spaltes

i to, som gaa hver til sin Eygarm. Imellem disse Muskelbaand er

der udspændt en tynd Membran, som dog mangler indenfor Eyg-

armeno og indenfor Tentaklerne, hvorved de 4 porl huccaUs dannes

;

nedadtil fortsætter den sig udenom Mundæblet omtrent til dettes

, hvor den gaar ud til Armenes Grund og fæster sig dertil,

saaledes dannende et ringformigt Hulrum, hvortil der er fri Adgang

udefra gjennem de fire pori biæcales. Indadtil endelig danner den

eu Hudduplicatur , den ydre, glatte Læbe. Mundhuden inde-

holder en Del smaa ovale Kirtellegemer, der aabne sig med en

Pore indad mod Læberne og som fortrinsvis ere ordnede i en King;

dens Inderflade er navnlig paa Bugsideu rynket og foldet.

In der læben er paa sin fremstaaende Kant forsynet med en

Mængde PapiUer, medens saavel TdeiHaden som navnlig Inderfladen

er meget stærkt kirtelporet. Kirtelporerne ere især talrige paa den

mod Rygsiden vendende, højeste Del af Læben.

Aftages Mundhuden og Læberne, ses Muudæblet at være fiist-

koldt ved en ejendommelig dobbelt Ringmuskel. Denne er fæstet

paa Bugfladen af Æblet lidt til begge Sider af Midtlinien lige foran

den Spalte mellem Næbmusklerne , hvori den nedre Spytkanal gaar

iad
; derfra løbe de to Halvdele til højre og venstre op om Æblet,

og fæste sig ved Grunden af 2det Armpar. - Indenfor disse findes

et helt Beklædningslag af Længdemuskler og forbindende Hinder,
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paa hvis Inderflade Ganglion suloesophageale med de derfra ud-

straaleude Nerver fæste sig. Af Muskler ses to Sidemuskler
7

Eetractorer for selve Æblet og én uparret i Eyggens Midtlinie, soin

længere fremme, indenfor UndernæLets iluskelplader, breder sig ud

til et saddelformet spidst tilløbende Muskelblad, Overnæbsmiisklen

;

Undernæbsmusklerne ere i Bugens Midtlinie svage, men svulme paa

Siderne op til store halvkugleformede Legemer. Paa en bort Stræk-

ning ere de to Sidedele endog helt Qernede fra hinanden, saa at

den nedre Spytkanal kan gaa frit ind i Tungemusklerne. I den af

Undernæbsmuskelen dannede dybe Kende — altsaa allerforrest i

selve Mundhulen — hviler Smagsorganet, et svampet tungedaiinet

Legeme, og lige bag ved dette den egentlige Tunge, som ved den

dybt nedkrængede Eadulaskede deles i en forreste skedeformet og

en bageste Del. Den forreste skedeformede Del bærer Eadula-

membranen med dens sjv Kader Cbitintænder. Paa begge Sider af

Tungen skyde sig op to høje „Gane "-plader, som raaa betragtes som

fremadrettede Forlængelser fra Spiserørets Sidevægge, og som paa

Inderfladen bære en Cuticula væbnet med talrige Chitinspidser,

„Tænder". Disse ere rettede bagud og langt spidsere i den forreste

end i den bageste Del. — Svampetungen styres af en forneden

spaltet Muskel; den radulabærende Del af den egentlige Tuuge

dannes af en foroven tredelt Muskel, idet der tillige fæstes til dens

forreste Flade to Par smaa Muskler; alle disse fæste sig atter til

Undemæbsmuskelmassen. Den bagerste Del af Tungen endelig er

sammensat af flere stærke parrede Muskler.

O vernæb og Undernæb ere byggede som sædvanligt bos

Blæksprutterne, Eadula har syv Tandrækker foruden en ganske

rudimentær Eandtand. Midtertanden og første Mellemtand ere tre-

spidsede; Formen ses af Tegningen Tab. VIII Fig. 13 b.

Oesophagus er langt og nogenlunde af samme Vidde hele Vejen

;

det løber i Eyggens Midtlinie lige over Leveren og træder ind i

Maven ved dennes øverste, højre Hjørne. Maven, Tab. VIII Fig. 8

a—h er hos Todarodes en næsten kegleformet Sæk af yderst forskjellig

Størrelse efter Indholdet (men altid meget større end Spiraltarmen).
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Navnlig dens midterste Del er iQeget musliuløs, og dens bagerste

Spids sænker sig ned i Ovariets tragtformig fordybede forreste Flade,

idet der fra Maven udspringer en solid^ delvis muskuløs Bindevævs-

stræng, som forlænger sig helt ned til Kroppens Bagende, idet den

tjener til Fasthæftelse for Æggestoksgrenene. Man har ment, at

denne Strængs Muskler skulde træde i Virksomhed under Fordøjelsen

ved at forstærke Mavens peristaltiske Bevægelse. Tæt ved Spise-
I

rørets Udspring aabner Endetarmen sig inde i Mavehulen; den

løber op omtrent i Midtliuien langs med Blæksækken men udenfor

denne. Dens Aabning er paa hver Side forsynet med en Anallap,

Tab. VIII Fig. 12; som langs den ene Eand er styrket med en Muskel-

traad, der fortsætter sig ned paa Tarmens Sider, medens den anden

Raiid er fladet ud til en Vinge. Tæt ved Anus aabner Blæksækken

sig ind i Endetarmen. Hele Fordøjelseskanalen er indvendig stærkt
+

længdefoldet, navnlig i selve Maven ^).

S p i r a 1 1 a r m e n er et højst besynderligt Ånliang til Fordøjelses-

kanalen, som aabner sig ind i Endetarmen tæt ved dennes Udspring

fra Maven; ind i denne Spiraltarms indre Trediedel aabne atter de

to Galdegange sig med en enkelt Aabning. Kort fra Anus begynder

inde i Endetarmen en dobbelt Fold med en mellemliggende Fure,
F

som fra først af kun er svagt udviklet; naar vi imidlertid naa ned

mod Spiraltarmens Lumen, blive Folderne opsvulmede og tykke

og fortsætte sig nu som to fyldige Snore ind i Spiraltarmen følgende

dennes Overrand. — Strax indenfor Aabningen til Tarmen forlænger

Spiraltarmen sig bagud med en lille fingerformig ,
indvendig stærkt

foldet Blindsæk, men fortsætter sig ellers selv i en sneglehusformot

oprullet Spiral, som gaar halvanden Gang rundt om sig selv, O"

som paa sin Indervæg bærer den omtalte Dobbeltfortykkelse lige

til sin Spids. Væggene ere desuden beklædte med fremstaaende,

tværstillede Hudblade. Da jeg ofte bar fundet Spiralmaven fuld af

Fødestof, anser jeg den aldeles sikkert for virkelig at staa i For-

tløjelsens Tjeneste.

o

') Cfr. Muller l.c. pag. 342-34B.
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Af Vedhæng til Fordøjelseskanalen maa omtales Spytkirtler,

Lever og Blæk sæk,

Af Spytkirtler ere to Par udviklede. Det første, øverste Par

ligger som to ganske smaa, flade, ovale Legemer paa Bugsiden, tæt

op til Bagfladen af Mundmassen, paa hver Side af Spiserørets Be-

gyndelse; de aahne sig ind i Mundhulen ved Grunden af de to

høje fremstaaende Muskelfolder. Det andet Par er sammensmeltet

til et halvmaaneformet Legeme, som har sin Plads lige bag Hoved-

brusken op til Leverens forreste Flade: deres uparrede Udførsels-

kanal gaar op langs med Spiserørets Underflade til midt ud for

Mundæblets Bugside, hvor den gaar ind i en Spalte mellem Under-

næbets to Muskelhalvkugler og aabner sig nede ved Grunden af

Eadula.

Leveren er et stort, uparret, langagtigt, fyldigt Organ, som

paa Eygsiden er svagt furet af Spiserør og Aorta; bagtil tyndes

den ud til en budt Spids, der er rettet noget til højre. Fra Leverens

Bugflade, ikke ret langt fra den bageste Spids udspringe de to

Galdegange, af hvilke den ene gaar over, den anden under Tarmen

hen til Blindtarmen, i hvilken de som ovenfor omtalt aabne sig

med en fælles Pore. De ere paa næsten hele deres Længde

besatte med „Pancrefl5"-vedhæug (kun den allerforreste Del er fri).

Blæksækken, der efter de nyere Undersøgelser dannes som

en Udkrængning af Endetarmen, er en lang, smal pæreformet Sæk,

hvis ydre Del er ret skarpt afsat som Udførselskanal. Beklædningen

udmærker sig ved sin Sølvglauds.

Af Todarodens Nervesystem^) har Alb. Hancock givet os

en smuk Fremstilling i „Annals and mag. of nat. hist." for 1852

(2den ser. vol. 10), som jeg i alle væsentlige Træk ser mig i

Stand til at bekræfte, og til hvis Tegninger jeg derfor kan henvise.

Af ganglia buccalla findes de sædvanlige to Par, begge tæt op til

Mundmassens Bagrand, det øverste Par lidt længere tilbage end det

') Finere Details har jeg ved Materialets Beskaffenhed været afskaaren
rra at gaa ind paa.
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nederste, og hvert Par saa godt som smeltede sammen til eu enkelt

Ivnude. Ganglion buccale superius sender frem efter en Mængde

fine Nervetraade, som fordele sig straaleformet til Mmidmassens

Muskler; nedad fra Siderne gaar Forbindelsesstrængcn til det nedre

Buccalganglion omkring Oesophagus, og bagud gaa fire Nerver, det

yderste Par skraat nedad til ganglion suhoesophageale anterlus,

det midterste Par, som snart forener sig til en enkelt Nervetraad,

langs Oversiden af Oesophagus til Cerebralgangliet. Kerverne fra

ganglion buccale inferius have et noget andet Udspring, end

Hancocks Figur udviser, idet der ikke findes nogen forreste

uparret Nerve ^), medens der derimod udspringer to Nerver ude

imod Forhjørnerne af Gangliet, som forsyner Tungen og de to

Muskelplader paa dennes Sider. Et andet Par fine Nerver forsyner

Undernæbsmusklerne, et tredje, sværere Par Nerver gaar til Over-

næbsmusklerne. Det fjerde Nervepar fra Gangliet er Forbindelses-

strængen til det øvre Buccalganglie. — Fra Gangliets Midtlinie

bagtil udgaar en meget interessant Nerve, som følger Oesophagus

ned gennem Hovedbrusken, spalter sig 'tæt bag denne i to Stammer,

som gaa op paa Oversiden af Spiserøret og naar helt nede paa

Mavevæggen det store ganglion gastricum.

De suhoesophageale Nerveknuder falde i tre Partier, som selv-

følgehg have deres Plads „under" ikke „above" Spiseroret. Det

forreste, fladtrykte, spateldannede ganglion suhoesophageale anterius

udsender fortil 4 Par Armnerver og et Par til Tentaklerne; de

sidste følges et Stykke Vej med Bugarmens Nerve og skille ^sig

først ud fra disse et Stykke fremme. Ted Indgangen til deu Kanal

i Armenes Centralparti, som huser Nerverne og Arteriestaramerne,

svulme de op til smaa Ganglier, der staa i Forbindelse med

hinanden osr danne en hel Nervering ^); fra de smaa Ganglier ud-

') Derimod løber en Gren af Aorta cevMUea lige hen under Gauglie

og spalter sig akkurat paa samme Maade i to Grene, som Hancocks

Nerve. Mulig er det denne Aare, som er bleven e^ ^erve.

') paa hvilken jeg, ligesaalidt som Brock, kunde finde nogen dobbelt

I

Commissur.
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gaa tillige ind i ilundmembraneus Muskelstivere lignende, med et

Ganglie udstyrede Nervetraade.

Fra Oversiden af gangl suhoes, ant udspringe bagtil to Par

smaa Hudnerver og længere inde mod Midtlinien desuden fire smaa

jlserver^ to^ der gaa opad og fremad til gangL bucc. sup., og to,

r

der gaa bagud og opad til gangl. cerebrale. Endelig gaar der

bagud en Nervestamme, der forbinder den forreste med den mellemste

Del af Suboesopbagealganglierne. Denne Del — gangllon suloe-

sophageale medium — er en noget affladet, langstrakt, ved en

Længdefure tvedelt Gangliemasse, som fortil, under den omtalte

Forbindelsesstræng til Forpartiet, udsender en bred Nervemasse,

sammensat af flere Snore, der gaa hen under Forpartiet og dele

4

sig i ti Stammer, som følge Armnerverne. Fra Underfladen af dette

Midterganglie udgaa to stærke Nerver, som gennembryde Hoved-

brusken samme Sted som de to forreste Grene af vena cava og gaa ud

i Tragten, hvor de sprede sig straaleforraigt, og lige bag disse tage

to korte Nerver deres Udspring for næsten øjeblikkelig at gennem-

bore Hovedbrusken inde i selve Svælgringen og bane sig Vej til

Høresækkenes øverste og inderste spidse Del, som opfyldes af

Otolithen. Til højre og venstre løber gangl. suhoes. medmn nu op

paa Siderne af Oesophagus for at støde til Cerebralgangliet,

der er dannet ved Sammensmeltning af to Sidedele og har Form

af et Hjærte med Spidsen fortil. Lige fra den forreste Spids udgaar

den fine Nerve, som løber frem langs Oesophagus Overside hen til

gangl, bucc. sup., delende sig i to Grene nærmere ved dette; hdt

til Siderne udspringe de to Stammer til det forreste Suboesophageal-

parti, og til Sidenie udgaa endelig Synsnerverne, som henimod

Øjets Bagvæg omgives af en tyk gangliøs Masse for derefter at

løses op i en Uendelighed af fine Nerver til retma. Paa Syns-

nervens Eod findes et lille Ganglion, Forfatternes gangllon olfactorimh

som imidlertid ikke — hvad Zernoff og Yatta have vist, ud-

sender nogen Lugtenerve. Denne tager derimod sit Udspring fra

selve Cerebralgangliet, gaar ind i Øjehulen, løber op langs Hoved-

bruskens ludei-flade for at gjennembrjde HoTedbrusken tæt ved
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Randen omtrent udfor Midten af den opstigende Rand paa Bug-

fladen og løber derfra direkte hen mod et bestemt Punkt ved den

nederste af de tre Hudkøle paa Halsen. Lige i det nederste Hjørne

ved Kølen findes en ganske svag Grube^ henimod hvilken nervus olfac-

torhis netop dirigeres, og denne Grube er sikkert Lugteorganet.

At ogsaa de to øvre Hudkøle muligvis have en lignende Be-

stemmelse; kunde der vel være Anledning til at formode. De

forsynes i hvert Fald af lignende Nerver, som have omtrent samme

Forløb — kun noget højere i Øjehulen — som den egentlige

nervus olfactorius] deres Udspring fik jeg imidlertid ikke udredet.

Med Hensyn til ganglion siiboesophageale posterlus beklager

jeg ikke at kunne give Oplysninger om den Maade-, hvorpaa For-

bindeisen med Cerebralgangliet sker. Selve Gangliet falder bestemt

i to Dele, et mellemste Paiti og to Sidedele, Pra disse sidste ud-

gaa tre Nervepar, af hvilke de to inderste kun ere forholdsvis

svage og forsyne den bagerste Del af Tragten. Det yderste Nerve-

par er derimod særdeles vel udviklet. Det afgiver først en lille

Nerve til Leverkapslen og derefter en anden, som atter deler sig i

to, en svagere — ligeledes til Leverkapslen — og en stærkere.

Disse sidste fra højre og venstre Stamme løbe langs med Aorta;

hvor langt iagttog jeg ikke , men Hancock mener at have fulgt

dem ind i Leveren. Hovedstammerne forholde sig derpaa meget

ejendommeligt, idet de dele sig i to Grene; den ene gaar ned til

de store ganglia stellata, medens den anden løber hen under disse

for atter at slutte sig til den første Gren eller rettere til den fra

Bagenden af gangl. stell. udgaaende store Kappenerve. Selve disse

Ganglier ligge et kort Stykke indenfor Kapperanden tæt op til

Skalkapslen og ere forbundne ved en Kommissur — langt svagere

end Hancock tegner den — , der gaar hen over Skalkapslen lige

tag Nakkebrusken. Pra Ganglierne udstraale en ilængde Kappe-

nerver, over en halv Snes fra hver. Fra Baghjørnet udgaar som

ovenfor sagt en sammensat Stræng, som snart slutter sig til den

anden Del af den oprindelige Stamme og nu løber ned langs Skal-

tapslen stadig afgivende Nerver til Kappen. Det forekom mig

/
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uden at jeg dog tør sige det for sikkert — at den Del, der ikke

staar i Forbindelse med g. stellata , forholder sig uvirksom j indtil

Finneroden naas, men at det da netop er denne, der forsyner disse

Organer med Xerver, idet der afgives to Grene, som bane sig Vej

op gennem Kappemuskulaturen for at sprede sig i Vifteform mellem

de to Muskellag i Finnem

Fra det midterste Parti af gang. suboesophageale posterius —
ganglion viscerdle — udspringer én stor NeiTestamme bagtil i

Midtlinien, som afgiver et Par Smaanerver til Leverkapslen og der-

næst gaar ned bag den langstrakte, smalle, saakaldte Diapbragma-

brusk. Omtrent midt ud for denne deler Stammen sig i to Grene,

som gennembryde Brusken og fæste sig til Bagsiden af vena

cavuj hvilken de nu følge langt ned, idet dog den ene Gren strax

efter Delingen afgiver en Nerve til Endetarm og Blæksæk, som

er forsynet med et lille specielt Ganglie. Stammerne paa vena

cava forbindes ved en bred ganglielignende Commissur^), hvorfra

der atter bagud gaar fire Nerver. To af disse forsyne Gællerne

efter først at have afgivet Nerver til Kønskirtlerne, idet de svulme

op til en Nerveknude ved Grunden af Gællerne 0£f derfra løbe ud

langs Gællearterien, afgivende talrige Grene til Gællevene o. a. En

anden Hovednerve fra Venegangliet fortsættes langs Venen og for-

syner Gællehjærterne, det egentlige Hjærte og aorta posterior med

Nervetraade. Den fjerde Stamme endelig forener A^enegangliet med

ganglion gastricitm. Fra dette, der er beliggende paa Mavevæggeu

lige ved Spiserørets Rod, udgaar en Del større og mindre Nerver.

De to interessanteste gaa frem langs Oversiden af Oesophagus,

bøje tæt oppe ved Hovedet ned paa Undersiden, smelte sammen

til én Stamme og naa som ovenfor omtalt endelig ganglion hue-

cah inferius. — To smaa Nerver forsyne Mavens pars cardiaca.

en lille Gren pars pylorka, én stor Nerve gaar til Spiraltarmen.

flere store Stammer forgrene sig paa selve Mavevæggen, én Gren

) Efter Brock (Pliylog. pag, 46) indeholde denue ikke gangliøse

Elementer.
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spalter sig i tre Dele, hvoraf de to gaa til Pa7icreas-\eShd^ngenej

medens den tredie er Forbindelsesstrængen mellem Venegangliet og

Mavegangliet.

Mange Forfattere have heskæftiget sig med Høreorganet

hos Cephalopoderne. Som hekjendt mangler fuldstændig et ydre Øre

og en ydre Øreaahning, noget, som alt blev paavist af Valen-

ciennes, men som dog ikke var gaaet op for Tryon*), som i sin

„Manual" af 1879 glat væk giver d'Orbignys gamle Fejltagelse

med følgende Ord: „The external ears are hollow, plicated processes

on the sides of the eyes, communicating through a passage lined

by a glandular membrane, with the auditory sacs", og det skjønt

han en halv Snes Linier længere nede om Lngteorganeme rigtigt

bemærker: „d'Orbia-iiv has mistakeu them (o: Lugtegruberne med

de omgivende Folder = de ovenfor nævnte „plicated processes")

for external ears!" Ganske vist siger Eay Lankester-): „The

ears present the condition of capsules each with a narrow canal

opening on the surface of the head", men Talen er om Fostre, og

han tilføjer: „which canal becomes eveutually tlie little ciliated

coecum seen by Koelliker" og denne blinde Kanal omtales nær-

mere af BoU^), som „antog", at Gangen aabnede sig paa Over-

fladen os- af Owsiannikow og Kowalewsky*); alle de sidst-

nævnte tre Forskere iagttog den blinde Kanal bos udvoxne Dyr,

medens Kolliker^) fandt den hos Fostre. Endelig bar Gre-

nå ch er ^) nærmere studeret Oret og Høreorganernes Dannelse af

Indkrænsnina-er fra Blastodermen. Senere „rykke Blærerne tættere
0"""D

sammen og træde ind i Hovedbrusken, medens den oprindelige

Kanal reduceres til et blindt Eør, K8 1 li ker s Gang". Selve

\» Ogsaa Verrill taler om „the auditory pore". Cephal. ofNE. America.

1880-82.

*) Aun. Mag. of nat. hist. Ser. 4 vol. II. 1873 p. 81.

^) Schultzes Arcbiv fiir mikr. Anat. IV. 1869. Supplem. p. 83.

^) Mém. Ae. de St. Petersbourg aer. 7. Tome. XI. 18GS.

*) Eutwickeluugsgescbicbte der Cepbalopoden.

«) Zeitscb. flir wiss. Zoologie Bd. 24. 1874. pag. 419.
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Ørehulernes indre Væg er forsynet med talrige, fremspringende

Bruskknuder, og i deres øverste indre Krog ligger en kalkagtig,

skæv og uregelmæssig pæredannet Otolith (Tab. VIII Fig. 15).

Lngteorganet dannes altsaa som ovenfor omtalt af en svag

Grube i det nederste Hjorne af den lavest siddende Hals-Fold, hvor

Vandet holdes i en stadig Bevægelse af Aandedrættet. Selve

Lngteorgauets finere Bygning har navnlig Zernoff givet os en

detailleret Fremstilling af i sit bekjendte Arbejde: „Ueber das

Geruchsorgan der Cephalopoden" i).

OmSynsorganernes Bygning kan jeg paa Grund af mit

Materiales Beskaffenhed ikke give nogensomhelst Oplysninger ud-

over det almindelig bekjendte.

De hunlige Kønsorganer. Den lange, cyliudrisk-kegle-

formede Æggestok ligger som bekjendt næsten helt frit i den

bageste Del af Visceropericardialhulen, idet den kun er fæstet fortil

og bagtil ved Forlængelser af den- muskelholdige Bindevævsstræng,

som gaar gennem Æggestokkens Axe i hele dens Længde, og som,

udspringende fra den bageste Mavespids, løber helt ned i selve

Kroppens allerbageste, kræmmerhusformede Spids, som fylder Skal-

koppen. Paa alle Sider af denne Bindevævsstræng sidde nu de

træagtig forgrenede, med Ægfollikler besatte Grene, som imidlertid

stanse et Stykke fra begge Ender af Strængen. Den nederste frie

Del er omtrent en Fjerdedel af hele Strængen. Foroven breder

Æ'ggestokkeglens Grundflade sig ud og omfatter med sin fremad-
m -

rettede, udhulede, glatte Flade Mavens bageste Del, idet den tillige

er højere paa Kygsiden end paa Bugsiden, hvor den derfor ligesom

viser sig spaltet. Den bagud vendende Flade af den omtalte

forreste Begrænsningshinde for Æggestokken er tæt besat med

dels follikelbærende Grene, dels — mod Eandeu — enkelt stillede

Æg. I Brunsttiden svulmer Æggestokken meget stærkt op, dens

forreste Parti skyder sig frem, omfatter Maven, naar helt op til

') BuU. soc. imp. Moscou, 1869.
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Spiraltarmen, og omfatter endog tildels deuues bageste Del. Langs

Bindevævsstrængen forløbe Genitalvene og -arterie.

Æggelederne, Tab. VIII Fig. il, ere temmelig korte; deres

bageste Spids ligger omtrent udfor Mavesækkens Midte, deres forreste

Ende har Plads ved Gællehjærterne, bagved og over disse i en

særlig, men svagt udviklet Hudfold. Brock siger, at Ægge-

ledernes nederste Parti er sækformig udvidet, og saaledes ser det

ogsaa ud ; men undersøger man Forholdet nærmere, forstå ar man baade,

at delle Chiaje tegner dette Parti slangebugtet, og at Brock

selv paa et kønsmodent Individ har set, at Æggene i de fjldte

Æggeledere have ordnet sig i Folder og Bugter. Det bliver nemlig

klart, at dette nederste Parti (o) af Æggelederen maa tænkes op-

staaet af et slangebugtet Kør, hvis Bugter ere saa tæt lagte, at
-i

Væggene have berørt hinanden og derpaa ere voxede sammen.

Derved faar det hele Udseende af en Sæk^ ind i hvilken der rager
-^

Kulisser skiftevis fra højre og venstre Side. Den nederste, indre

Aabning — en lille Tværspalte — paa Æggelederen ligger et

kort Stykke fra den bageste Ende, men ikke somBrock^) angiver,

ved Begyndelsen af den nederste Trediedel. Den midterste Del af

Æggelederen (b) er et tyndt Eør, men den yderste Del (c) er atter

omdannet, forsynet med Kirtler, der ere ordnede paa en ejendomme-

lig Maade, som Brock først har gjort opmærksom paa. Den

egentlige Æggelederkirtel bestaar af en lukket, elliptisk,

skraat stillet Eing af Kirtelblade, som bliver gennemboret af Ægge-

lederen omtrent i det øvre Brændpunkt af Ellipsen. Hertil slutter

sig en Dobbeltrække af Kirtelblade, som bag den egentlige Kirtel

gaa over i hinanden i en, bagtil convex, Halvkreds, medens de fortil

løbe ud og begrænse Æggelederens skraat opad vendende Aabning
7

der er forsynet med to fremadløbende Læber. Under Kønsmodningen

voxe Æggelederne fremad og gaa hen over Gællekarrene, og de store

^) Zur Anatomie und Systematik der Cephalopoden , Zeitsch. wiss. Zool.

Bd. 36. pag. 567.
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meget stærkt opsvulmede slimafsondrende Kirtler rage da frem

foran Gælleiøddeme (Tab. IX Fig. 2 gi. o.). Brock har aabenbart

aldrig set en fuldmoden Hun ; han mener nemlig , at Æggelederne

kun „ere i Færd med at vandre hag op om" Gællekarrene (saa-

ledes f. Ex. Zur Anat. und Syst pag 567 : „Da der Eileiter an uud

flir sich noch nieht dorsal (for Gællekarrene) liegt ")•

Glandnlæ nidamentales, Tab.YIIIFig. 10, have deres Plads temme-
ri

lig langt tilbage i Kappehulenj idet deres hageste Ende ligger paa

Højde med Slavens bagre Del. Udenfor Forplantningstiden ere disse

Kirtler ganske smaa, ikke meget længere end Gællehj ærterne, men i

Brunsttiden svulme de op i en ganske overordentlig Grad, naa helt

frem til Tragtens indre Aabning og tiltage paa tilsvarende

ilaade i Tykkelse (se Tab. IX Fig, 2 gi. n.) De ligge frit foran paaper/io-

neim, i deres bagerste Parti fæstede ved hele Eygfladen, i den forreste

Del kun ved et skævt stillet kort Bindevævskrøs, medens det i

Forplantningstiden fremskudte Parti ligger ganske løst. Kirtelen

bestaar af to Rækker bladagtige Sække, som ere fæstede til

"Væggene 180'' fra hinanden, ladende et frit rørformigt Hulnim i

ilidten; foroven ved det mere frie Parti mangler der Dække over

dette Hulrum, der derved fremtræder som en oventil aahen Kende

med fortykkede 'Y^^g^ (Kirtelbladene) og med en kun af en Binde-

vævshinde bestaaende, mod Kappehulen rendende Bund. Paa langs

i Midtlinien løber en Fold, der vistnok huser en Aare.

De mandlige Kønsorganer kan jeg selvfølgelig ikke give

nogen Beskrivelse af ligesaalidt som af Hectocotylisationen, da

ingen Han har foreligget. Da disse Organer imidlertid ere prægede

af en stor Ensartethed hos alle Decapoder, tør man nok antage, at

de ikke i nogen væsentlig Grad udmærke sig fra dem hos lUe^

og de ægte Ommatostrepher, hvoraf jeg nedenfor skal give en Be-

skrivelse. Brock omtaler dem heller ikke som afvigende.

*

Efter de forholdsvis kolossale Kæber, som Blæksprutterne i

det hele — og Ommatostreplieme staa i saa Henseende ikke tilbage
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for de andre ramilier — frembyde ^ skulde man vente, at disse

Dyr absolut maatte være store Rovdyr, og denne Antagelse slaar jo

ogsaa i det væsentlige til; man læse f. Ex. hvad Verrill véd at

berette om de Angreb, Illex illecebrosus udfører paa Silde- og Makrel-

stimerne. Dog kan dette ikke siges i lige høj Grad at gælde om

alle Former, saaledes som Steenstrup har vist ved sin Under-

søgelse^) af Maveindholdet i talrige Exemplarer af O. Bartramii

oualcmiensis Og pelagicus, der væsentligst hos alle Individer bestod

i smaa pelagiske Dyreformer, og i Lighed med, hvad mange

Exemplarer af Illex illecebrosus fremviste for Verrill, hvor „both

the fishes and the shrimp {Thysanopoda iiorvegka) are nsually in

fragments and shreds of some size, and smaller creaturcs, like

Amphipods, are often found entire, or nearly so"... De Individer

af Todarodes sagittatus ^ som jeg i denne Henseende undersøgte,

viste alle flere eller færre stærkt itub i dte Levninger af mindre

Fisk, men desuden fandtes hele nereideagtige Orme, enkelte

Levninger af højere Krebs, og hos en stor Hun tillige et enkelt

Par Næb af temmelig betydelig Størrelse, der havde tilhørt et

Individ af dens egen Art.

Selv tjene Frihavsblæksprutterne som bekjendt i levende Live

væsentlig som Føde for Sæler, Hvaler og større Fisk (ved Nord-

amerikas Kyst er Blækspruttefangst ligefrem en Betingelse for det

store Newfoundlandsfiskeri) , og efter d'Orbigny og flere andre

Forfattere følge ligeledes de større Svømmefugle Oramatostreph-

stimerne i det aabne Hav for hovedsagelig at nære sig af disse

Dyr. I død, selv saltet Tilstand udgøre Blækspruttekroppe en god

Agn for mange Fisk.

Om Todarodes saglttatus beretter S ars 2): „Nærværende Form

er den ved vore Kyster almindeligst forekommende Cephalopode,

og den som blandt vore Fiskere ialmindelighed gaar under Benæv-

nelsen Sprut, Akker etc, Naar den viser sig, optræder den gjæme

store Stimer, som komme ind fra det aabne Hav, sædvanlig for-

M K'otæ teutbologicæ 5. Xiphoteuthis ensifcr Owen.^

*) MoUusca regionis arcticæ Norvegiæ. 1878. pag. 334.

1
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følgende Sildestimerne, hvori den fraadser med stor Graadighed.

Under sin Jagt efter Silden er den ofte saa ivrige at den endog

render sig højt op paa Strandenj og det skal have hændt paa for-

skjellige Steder, at lange Strækninger af den sandige Fjære efter

en saadan Jagt har ligget fuldt af dens Cadavere. Skjønt den hos

OS ikke benyttes til Føde, spises den dog ligesom dens nærmeste

Forvandte „O. sagittatus''^ andetsteds, f. Ex. i Middelhavslandene, og

skal, vel tillavet, ikke smage saa ilde, om den end staar adskilligt

tilhage i Finhed for de egentlige Sepier. Tore Fiskere forstaar

ikke desmindre paa visse Steder at gjøre Brug af den, nemlig som

Fiskeagn, hvortil den skal være fortræffelig. Ted Lofoten har man

ialfald før i Tiden drevet et ordentlig Fiskeri efter den og ned-

saltet den i Tønder til Brug ved Torskefiskerierne. Dette Fiskeri
F

foregik helst i Skumringen eller om Xatten 'ved Hjælp af smaa

Drægger d. e. flere store Angler bundne sammen til et Blylod, der

sænkedes ned til en passende Djhde med Sild til Agn".

Det interessanteste Forhold vedrørende Anvendelsen af døde

Blæksprutter — in casu Todarodes — findes dog omtalt i

Nordenskiølds „Redogorelse f5r en Expedition till Mynningen af

Jenissej och Sibirien 1875^)", Her læses nemlig pag. 8: „Det

torde kanske afven fortjena oranaranes, att under vår visteise i

TrorasQ en mangd blåckfiskar af sjon kastades upp på strandec.

Ett par exemplar, som af oss tillvaratogos, tilborde arten Onimaio-

strephes Todarus d'Orb. Man berattade oss tillika, at antalet af

landdrifna exemplar några dagar forut uppgåt til många tusental-),

och folktron ar, at akkorna icke drifva i land, iitan sjelfva krypa

upp på stranden for att der finna sin graf. Sakert ar, at dessa

djur vissa tider i stora skaror kastas upp på nordlandets strander

och insamlas hoptals f6r att anvandas dels til agn, dels till kreatur-

foder'^

Hertil føjes: „Vid samtal harom erforo vi, at f5r några år

*) Bihang till kgl. sv. Vet. Ak. Handl. Bd. 4 Nr. 1 1877.

') efi-. Steenstrup «de ommatost Blæksprutter« pag. 107 (37) om

lignende Fænomen ved Island og Færøerne.

et
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sedan en „akka" med tre alnar iånga arraar och en langd af inalles

sex alnar drifvit i land vid vestra sidan af Storfjordsund i Lyngen-

fjord"; selv om nu denne „akka" liar tilhørt en anden Slægt, hvad

der er det sandsynligste, saa véd vi dog, at Todarodes saglttatus

naar en hetydelig Størrelse. Her i Museet opbevares to Individer,

et fra Læsø og et fra Jyllands A^estkyst, hvis Kappelængde er over

40 Ctm., medens Totallængden er mere end et Hundrede Centimeter.

Vérany taler om Individer paa 165,5 Ctm. og en Vægt af 12—15

Kilogram. Om Artens Udbredning vide vi i Modsætning til d ' O r b i g n y,

der kun anfører den fra Middelhavet^) „at denne Todarodes ikke

alene staar udfor hele Evropas vestlige Kyster (Spaniens og Frankrigs)

men derfra strækker sig mod Nord, er den eneste Ommatostreph^),

der gaar ud for vore Kyster og Skandinaviens vestlige Kyster og i

uhyre Mængde kunne staa omkring Færøerne og om Islands vest-

lige og nordvestlige Kyster, hvorfor den ogsaa paa alle disse Steder

til enkelte Tider kan ved Vejrets Ugunst eller ved egen For-

virring findes i utrolig Mængde strandede paa Kysterne'^

IL Sammenligning mellem Ommatostrephinerne

(Todarodes, Ommatostrephes, DosidicusJ Og IllCX.

I vort zoologiske Museum har Prof. Steeustrup's gennem

en lang Eække af Aar fortsatte Bestræbelser efterhaauden sammen-

bragt en stor Mængde ommatostrephagtige Blæksprutter, saa at den

sammenlignende Undersøgelse, hvis Kesultater jeg her forelægger,

har kunnet støtte sig til — ikke nogle faa Excmplarer af enkelte

Arter, men til henved halvfemsindstyve Individer af en halv Snes

Arter, hvorved mine Eesultater faa almindeligere Betydning.

De Arter, jeg har sammenlignet og undersøgt, mere eller

mindre nøjagtigt af Hensyn til Materialets Værdi, ere følgende:

') Steenstrup -de ommatostreph. Blæksprutter, pag 107.

') cfr. dog det mie Individ af O. Caroli, som omtales pag. 341 Anm.
).

Tidensk. Meddel, fra den natuih. Foremng. 1890. 22
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Todarodes sagittatus (Lmk) Stp. (c. 25 Hunner)j Todarodes pacijicus

Stp. (5 Hunner), Ommatostrephes Bartramii (Lesr.) d'Orb. (c. 20

Hunner og 5 Hanner), O. oualaniensis (Lesson) d'Orb. (5 Hunner

og 3 Hanner), O. pteropus Stp, (6 Hunner og éu Han) O, pela-

giciis (Bosc.) d'Orb. (tre Hunner), O. gigas d'Orb. (en Hun), 0.

Caroli Furt, (én Hun), Dosidkus Eschrichtli Stp. (to Hunner) samt

Hhx Coindetii (Ver.) Stp. (to Hunner, sex Hanner) og Illex illece-

brosus (Lesr,) Stp. (fire Hunner). En anatomisk Undersøgelse har

jeg kun kunnet gennemføre grundigt for Todarodes sagittatus ^ dels

paa Grund af Materialets Værdi, dels paa Grund af den temmelig

slette Opbevariugstilstand, som navnlig de smaa talrigt repræsente-

rede Former frembød.

I ydre Habitus frembyde som bekjendt de ommatostrepli-

agtige Blæksprutter saare stor Ensartethed, — kun kønsmodne

Hlexindivider gøre strax et noget ejendommeligt Indtryk. Naturlig-

vis hersker der nogen Variation; man sammenligne f. Ex. de

plumpere og sværere, mere lang finnede Former som Toda-

rodes sagittatus, Ommatostrephes pterojms og Dosidims med de

slankere og mere kortfinne de Smaaformer som Todarodes
ft /^

pacijicus, O. Bartramii og oualaniensis; men tillige giver der

sig en betydelig Alders-Forskel tilkjende netop i disse Forhold saa-

ledes som det f. Ex. fremgaar ved en Betragtning af O. Bartramii,

og dennes Ungdomsformer: „O. cylindricus'' d'Orb. - En Eække

(10) hunlige Individer af O. Bartramii med Kappelængden voxende

fra 50°"" til ISO""™ havde saaledes Finnelæugder , der henholdsvis

udgjorde 24 «/o, 27,5 '>!(,, 29,4 »/o, 30,5 o/o, 31,5 "/o, 33,5 "/o, 35 "/o,

36 o/o, 36,25 o/o og 38 o/o af Kappens Længde; det samme Forhold

gjorde sig gjældende ved Betragtning af O. pteropus, hvor Finne-

længden voxede fra 37 o/o hos et Individ (?) med en Kappe af

80""" til 46 o/o hos vort store Origiualexemplar, der har en Kappe-

længde af SeO"""-; ligeledes iagttoges det samme hos O. oualaniensis,

O.pelagicus og Todarodes sagittatus, hos hvilken sidste Art Finne-
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længden hos en halv Snes Hunner med Kappelængde fra 160°'"' til

éOO"'^ voxede fra 40,6% til 48 %i).

Armenes indbyrdes Forhold er i Almindelighed dette^ at andet

og tredie Årmpar ere de længste, første Par det spinkleste og

korteste; deres Længde i Forhold til Kroplængden er noget for-

skellig, idet de længste Arme f. Ex. hos Todarodes saglttaius ere

to Trediedele af Kappelængden , hos O. ouakmiensis derimod ikke

meget mere end én Trediedel. Hos de Ommatostrephiner, af hvilke

jeg har nndersøgt begge Køn, var der ingen særlig Kønsforskel

udtr^^kt i Armenes Længde, men hos Illex Coindetii udgør længste

Arm hos Hannen de fire Femtedele og mere^) af Kappens Længde,

medens Hunnens længste Armpar næppe naar de tre Femtedele af

denne. — Vort store hunlige Exemplar af O. pteropiis har imid-

lertid fjærde Armpar langt sværere og længere end de andre Arme

(170— 180"^"" mod tredje Armpars 160— 166'''"'), medens smaa og

halvvoxne Individer frembyde det sædvanlige Forhold. Vor store

*) Paa dette Forhold har Hoyle gjort opmærksom ved en myop Cepha-

lopod Loligo indica; hos denne voxede Finnelængden fra 36,5 °/o til

58 °/o af Kappelængden. Todarojms forholder gig paa samme Maade.

*) Prof. Steenstrup gjorde mig opmærksom paa, at Middelhavets lUex

i saa Henseende, som i flere andre Forhold, ikke stemmer fuldstæudig

med Atlanterhavets, og et mandligt Individ her i Museet fra den første

Lokalitet viser da ogsaa saa forhausende kort Krop og saa colossale

Arme, at de længste af disse udgjør 105°^ mod Kappens IIS^"™

medens Hunnerne have det normale Udseende. At der saaledes er

en KønsdimorBsme tilstede hos den omhandlede Art i den Retning,

som Prof. Steenstrup omtaler, naar han i «de oramat. Blækspr.«

pag. 23 henfører Vérany's PL 31 og 32 (ligesom Vérany selv) til

denne Art som forestillende S og ?, er sikkert nok; men det er

ganske vist kun stærkt iøjnefaldende paa Middelhavets Form. Vor

Middelhavshan har rigtignok kun en Finnelængde paa 36 % af Kappe-

længden, medens den paa et Atlanterhavsindivid af samme Størrelse

udgør 39 o/o og paa Vérany's Figur 44% (altid maalt til Indskærings-

viklen), men saalænge vi ikke vide, om Girards Todaropsis findes

i Middelhavet, ser jeg ingen Anledning til at forlade Vérany's og

Steenstrup's Anskuelse alene for denne lille Afvigelses Skyld, især

da vi ikke vide, hvor stor Vérany's Han var, men erindre, at Finne-

længden voxer med Alderen (hos Athmterhavshanner med 200^^^ Kappe-

længde er den saaledes voxet til 41—43%).
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Hun af O. glgas d'Orb, har tredie og fjærde Armpar omtrent ens,

henholdsvis 162—170 og 170—172 Millimeter. — Om Yerrills

O. megaptera hedder det (Annual rep. of the Commissioner ofFish

and Fisheries for 1879 pag. [101]) „The veutral arms are more

slender and a trifle longer'' end nedre Sidearme ^); om hans pteropiis
f

l.c.p. [pag. 107] „the third and ventral pairs nearly equalin length";

etExemplar af Furtados O. CaroU har sin Bugarm paa venstre Side

længere end de andre. Alt dette taler i hrert Fald ikke imod

den Antagelse, at hos disse store Ommatostreplier er der — i

OverOTsstemmelse med det Kopudstyr, de samme Former frembyde

— med Udviklingen (— ved Kønsmodningen?) forhunden forskellige

Habitusforandringer, som endnu ikke ere blevne tilstrækkelig paa-

agtede.

Sidearmene ere hos alle Ommatostreplier sammeutrykte, langs

Eygsiden er navnlig tredie Arm forsynet med en Køl. Denne

Svømmekam" er svagere udviklet lios Illex, stærkere hos Toda-

rodes og de smaa Ommatostreplier \ allerstærkest og af en noget

anden Form er den dog hos de store Ommatostrepharter. Her

danner den nemlig en høj, skarpt begrænset trekantet Plade udfor

Armens midterste Del. Den antager dog denne Form stærkere og

stærkere med Alderen; Ungerne ligne i denne Henseende mere de

smaa Ommatostrepher.

Armenes Randhud — Beskyttelsesraembranen — er rudi-

mentær hos illex, lidet udviklet hos Todarodes, voxer gradevis

hos Ommtost7^eph'emey hvor den hos Srnaaformeme er temmelig ens

udviklet paa begge Sidearmene (svagest hos O. pelagicus, stærkest

hos O. Bartramii), og naar sit Maximum hos de store Ommatostrepher

og Dosidicus. Hos disse er der imidlertid tillige en betydelig For-

de

?j

skel paa Hudvingens Udvikling paa 2den og 3die Armpar; paa

nedre Sidearme har den nemlig antaget et colossalt Omfang^ dobbelt

eller tredobbelt saa vid som 2den Arms Vinge, ja bos O. CaroU

') TabeUen pag. [103] har derimod »Length of subventral arms S,^"^"''

of ventral arms Sinuhes,,
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bliver den endogsaa 15 Gauge saa bred som denne! Dog er at

bemærke, at den enorme Udvikling først naas med Alderen, hvilket

viste sig ved Betragtning af vore smaa Individer sl{ O, pteropus og af et

lille Individ af O. Caroli^) (Kappelængde c. 9*=*^), omend Karakteren

allerede traadte tydelig frem hos dem alle. Kjgarmenes Randhud

er svagt udviklet, stærkest hos O. Bartramiiy og Bugarmene bære

kun en svag Bræmme langs Yderranden, De Muskelbaand, som

fra Eandkoppernes Grund løbe ud i og støtte Randhuden, udvikle

siar undertiden forneden stærkere end den mellem dem siddende

Membran og rage da ud som fri Kødtappe, saaledes f. Ex. hos

O. gigas og i særlig høj Grad hos Dosidiciis. Denne sidste Slægt ud-

mærker sig tillige paa en ejendommelig Maade derved, at den ydre

Del af Armene hos begge Køn udtyndes i en paafaldende Grad,

medens Kopperne reduceres, og Kopstilkene forlænges. — De andre

Slægter og Arter bære derimod nogenlunde ens udviklede Kopper

langs ud ad alle Armene , hvortil dog raaa bemærkes flere Ting.

Hos Ulex Coindetil') ere Sidearmenes Kopper betydelig større end

Ryg" og Bugarmenes, idet der tillige er den Forskel mellem

Kønnene, at de største Kopper paa Hannens Sidearme ere mere

end dobbelt, hos Hunnen derimod ikke fuldt halvanden Gang saa

store i Gennemsnit som Ryg- og Bugarmenes. Hos Todarodes-

hunnen ere Sidearmenes Kopper en ubetydelig Smule større end de

andre Armes, hos O. Bartramii og O. oualaniensis er Forskellen

endnu mindre om end endnu synlig, og Forholdet er ens hos Han

og Hun ; hos Dosidicus ere 2det Armpars Kopper noget større end

^ærde Arms og disse igjen en lille Smule større end første og

tredie Arms Kopper; hos O. pteropus er der allerede hos de smaa

Individer en tydelig Forskel at se i Kopstørrelsen, og hos de

store hunlige Individer af denne Art og af O. gtgas træder dette

Forhold meget skarpt frem. Hos O, gigas er Forholdet exempelvis

M Som efter Giverens Udsagn skal være fanget i Vesterhavet, nogle Mil

tilsøs udfor Ringkjøbing.

') niex illecebrosiis viser de samme Forhold, men langt svagere.
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følgende. Første Arrapar er det spinkleste og korteste (128—135°^^)

og bærer omtrent 25 Par Kopper, hvoraf første og ellevte Par ere

ens store (c. 3^°^ i Gjennemsnit) , medens sjette og syvende Par

naa et Gennemsnit af 5°^^". Andet Armpars Længde udgør 150

160'°°'; det bærer c. 30 Par Kopper, hvoraf det nederste er lidt større

end tilsvarende Par paa første Arm, medens femte og sjette Par

naa 6,5™"°, tolvte Par ere lig første, udenfor det femtende Par

blive de ganske smaa. Tredie Armpar bærer c. 30 Par Kopper, som

forholde sig som paa første Arm, og fjerde Armpar, der ligesom

tredie naar en Længde af c. 170°"™, bærer ligeledes henved 30 Par

Kopper, der have en jævn Væxt til det 10de Par; tiende til

trettende Par (navnlig 21de, 22de, 23de og 24de Kop) ere store,

særlig er det yderste Kødlag betydelig forøget, og have et Gjen-

nemsnit af 6,5°"°*, medens Eingenes Gjennemsnit dog kun er 5

O. pteropus har Forholdet udviklet paa selvsamme Vis. De store

Kopper findes saaledes paa andet og fjerde Armpar, men indenfor

Midten paa andet, længere ude mod Spidsen paa fjerde Armpar;

det samme er iagttaget af Yerrill hos O. megaptera og 0.

,,pferopus"- , medens O. CaroU egentlig kun synes at bære store

Kopper paa anden Arm.

O. pelagkus endelig viser en anden Afvigelse. Som bekjendt

opstillede Gray for denne Art en egen Slægt, Hyaloteuthls ,
hvis

Karakterer dels vare en ejendommelig Gjennemsigtighed af Kappe-

vævet, (som aabenbart skyldes den slette Opbevaringstilstand) dels

det, at den havde „one or two cups enlarged on the lateral arms".

Vor lille, men kønsmodne, Hun af denne Cephalopod viser nu

paa anden Arm følgende Forhold. Af de to Rækker Kopper har

den øvre Eække ganske normal Væxt og samme Størrelse som

paa de andre Ame; Kopperne i den nedre Eække ere derimod

noget større og ligesom ^erde Arms Kopper tillige noget betyde-

ligere end første og tredie Arms, og endvidere ere femte og især

Qerde Kop i denne Eække stærkere udviklede og naa omtrent den

dobbelte Størrelse af de tilsvarende Kopper i øvre Eække.
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H o r n r i 1] g e 11 e i Kopperue frembyde langt større Diffe-

rens mellem Illex paa den ene Side og de egentlige Omviato'

strepkiner paa den anden end mQllamåi&BQ {Ommatostrephes, Dosidi-

cus og Todarodes) indbyrdes. Hos Illex Coindetii bære Eingone

i de ydre Armbopper paa den høje Side 7—9 lange, smalle o

spinkle Tænder, medens den lave Side er glat; de andre Koppers

Einge bære midt for den høje Side en enkelt, stærkere og spidsere

Tand, som hos Hannen, navulig paa Sidearmene rager langt op

over de øvrige; ved Siden af denne sidde flere eller færre budte

og afrundede, længere ud til Siden firkantet afskaarne lavere

Tænder, medens den lave Side hos Hunnen er næsten eller ganske

glat og hos Hannen forsynet med nogle lave brede Tanddanuelser.

Hos Ommatostrephes og Dosidkus ere Kopringene i den høje Side

væbnede med 7—9 krumme og spidse, ved Basis stærke og brede,

Tænder, hvoraf den midterste er den betydeligste, medens de andre

afvexlende ere større' og mindre; den lave Side bærer en Del smaa,

trekantede Tandfremspriug. De ydre Kopringe mangle disse sidste,

ere altsaa glatte paa den lave Side og ligne saaledes ganske de

Einge, som Todarodes har i alle sine Kopper.

Ogsaa i Tentakelkøllens Bygning staar Illex isoleret.

For det første er Køllen ganske anderledes skarpt afsat fra Skaftet

end hos Ommatostrephmerne, desuden er Tandvæbningen forskellig,

og endelig bærer Køllespidsen 8 Eækker Kopper. Eingene i de

større Midterkopper hos Illex Coindetii ere nemlig hos Hunnen

(der har disse Kopper større end de største Armkopper og saaledes

i den Henseende overgaar Hannen, hvor Midterkoppernes Størrelse

kun lige naar de største Armkoppers) næsten glatte eller svagt

delte, medens Hannens store Tentakelringe altid ere skarp delte i

brede firkantede Tænder. De omtalte Kopringe hos Ommatostrephes

og Dosidlcus h^x^ skarpe, krumme og spidse Tænder helt rundt

af vexlende Størrelse, idet fire, som ere stillede korsvis, ere større

og stærkere end de øvrige; af disse fire sidder den kraftigste over

Koppens høje Del, den næststørste over den lave Side, medens de

to andre ere noget mindre udviklede. Hos Todarodes endelig har
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disse Kinge spidse Tænder 'afvexlende med lave, brede og budte,

som dog ofte mangle paa den lave Side.

Tentaklerne ere af noget forskellig Længde, men Omma-

tostrephes-Sl^gi^n falder dog i denne Henseende aabenbart i de

samme to Grupper, som den forskellige Udvikling af Armenes Rand-

bud allerede tydede paa, — de store og sraaa Former, ti medens

Bartramn-Grwp^eTis Arter, selv i meget slap Opbevaringsstand, alle

have ganske korte Tentakler, saa ere disse Organer hos Pteropus-

Gruppens Arter (ligesom hos Dosidicus) navnlig bos de voxne Indi-

vider særdeles lange, stærkere og oftest skarpt sammentrykte i Skaftet.

Hos unge Individer ere de ganske vist betydelig kortere (naa kim

den halve Kroplængde), men dog tydelig længere end i Bartramii-

Gruppen, men hos de voxne naa de lige til Bagkropspidsen, ja et

godt Stykke hag om denne. Todarodes staar i saa Henseende

midt mellem begge men maa dog siges at have lange Tentakler;

desuden udmærker den ene Art, sagittatus, sig derved, at Kopperne

næsten naa Skaftets Grund, medens den anden Art har langt

kortere Køller. Dette heror tildels paa et forskjelligt Antal store

Kopper, men især paa Carpalpartiet , som hos T. pacificus kun

indeholder en halv Snes, medens T. sagittatus i sit lange Carpal-

parti har omtrent 30 Smaakopper. Dette Carpalparti er ogsaa

forskellig udviklet hos de andre Ommatostrephmer ; saaledes har

O. pelagicus kun fire Kopper nedenfor de store , O. Bartramii

oualaniensis og pteropus have en halv Snes, og O. g'igas samt

Dosidicus have paa det tilsvarende Stykke ligesom Todarodes

sagittatus henved 30 Smaakopper.

Ommatostrephes-Slægten og Dosidicus udmærke sig i Tentakel-

bygningen som bekjendt endvidere ved Udviklingen af det ejen-

dommelige Sammenhægtningsapparat ved Køllegrunden. - Dette „Appa-

ratus connexivus''- varierer temmelig betydelig fra Art til Art

Ydergrænserne repræsenteres af O. pelagicus, der har en Kop og

en Hæftepude helt nede ved Grunden af Køllen paa hver Tentakel,
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og O. gigas og pteropiis, der have fem (pteropns) eller sex {gigas)

Puder og fem {pteropus) eller sex (gigas) Kopper, der hos pteropus

sidde lige ved Køllens Grund med kun én Sugekop lavore nede, men hos

gigas derimod er rykket lidt højere op og har fire Kopper nedenfor paa

Skaftet ^). Apparatet varierer tillige en Del fra Individ til Individ,

saaledes have nogle O. .Barfrawz/z-Individer 3 og 3, andre 3 og 2

Puder og Kopper; vore Dos/tZ/cw^-Individer byde endog en større

Variation, forsaavidt de tilhøre samme Art, hvad dog alt tyder paa;

den ene, det store Originalexemplar, har nemlig fire Kopper og fem

Puder, det andet, noget mindre, Individ har derimod kun to af hver

Slags! — Man bliver ved denne stærke Variation og den betyde-

lige Rednction lios O. pelagicus noget betænkelig ved at tildele

denne Karakter generisk Betydning.

M u n d h n d e n er lios alle Ommatostrepher syvfliget og fast-

holdes til Armenes Grund ved 7 Muskeltømracr (a—d), af hvilke den

øverste spaltes i to Grene, der hver gaar til sin Rygarm; disse

Muskeltømmer ere hos Ommatostrephinerne (Træsnit a) {Omma-

tosfrephes, Dosldicus Og Todarodes) virkelig strængformede Legemer,

som delvis sammenholdes to og to ved en Membran, der er udspændt

mellem de to Sidetømmer {f) og mellem Bugarmtømmerne indbyrdes (e),

medens fire Aabninger, henholdsvis mellem Eygarmstømmen og

øverste Sidetømraer (a) og mellem Bugarmstømmerue og nedre Side-

tømmer (;-) føre ind til ét ringformet Hulrum om den forreste Del af

Mundæblet bag Tømmerne og de forbindende Membraner. Hos /«ex

(Træsnit h) er dette Eum derimod delt i fem Kamre derved, at de

fem øverste Muskeltømmer bagpaa hver bære en Membran, som gaar

ned til Hulrummets Bund, medens kun de to Bugarrastømraer sammen-

holdes ved en Forbindelses-Membran. Derved fremkommer saaledes

fire mindre, helt aabne Gruber og ét større Vandrum, som har

to Sideaabninger, men er dækket paa det midterste Stykke. Den

Karakter, som d' Or bi gny angiver for hele sin Ommalodreph-

") Hos O. oualaniensis findes ti^ Kopper og tre Puder helt ved Kolle-

roden.
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a. OmmatostrephincE, b. lUicinæ.

slægt j og den femte af de Karakterer, som i Steenstrups første

Afhandling angives som Fælleskarakterer for alle Ommatostrepher

de fire „ouvertures aqiiiferes" om Mundæblet, gælder

saaledes aldeles ikke for Illex, Mærkeliart iøvrigt, at

denne Karakter hidtil er bleven ganske overset af alle Forfattere

efter d'Orbigny; jeg antager nemlig, at denne store Cephalopod-

kjender ikke har været ukjendt med Forholdet, skjønt han ingen

Steder har udtalt sig nærmere derom

:

sin Karakteristik af

^^Ommatostrephes sagittatvs'^ i, e. Illex Coindetn siger han under

„Eapports et differences": „Cette espece se distingue de TO. todanis

par tons les details des cercles cornés des cupules et

des ouvertures aquiferes."

Vi komme nu til et Forhold, hvis systematiske Værdi ikke er

mig ganske klar. Som bekjendt har Prof. Steenstrup lagt megen

Vægt paa Tragtgrubens Udstyr. Denne paa Hovedets Under-

til Leje for Tragten er hos 7ZZea;-Artemeside anbragte Udhulino:

ganske glat, hos de andre Arter derimod, som vare bekjendte indtil

1880, var den forsynet med ejendommelige Lister og Lommer, af

hvilke sidste roc?arot?es-Slægten kun frembød en enkelt midtstillet,

medens Ommatostreph'eme og Dosidicus derimod havde samme

Midterlomme stærkere udviklet og tillige vare udstyrede med flere eller

færre mindre Sidelommer. Efter at Verrill imidlertid har gjort

opmærksom paa en Form (Om



347

(Todm^opsis?) Sloanei (Gray) Vil.)? som liar glat Tragtgiube og

efter at G i rar d har ticskreven sin Todaropsis Véramji bliver

Forholdet lidt mere indviklet. Efter G ir ar d's Beskrivelse diiToda-

ropsis Véranyi forekommer det mig, at vi virkelig have med en ny

Slægt at gøre, om hvis Plads man først med Sikkerhed vil kunne

udtale sig, naar vi faa Angivelse af Forholdet ved Mundæhlet og

de forskjellige anatomiske Karakterer.

Forsaavidt som jeg har kunnet undersøge Bruskmasserne,

ere disse ens byggede hos alle Ommatostrepher; kun skal jeg gøre

opmærksom paa ét vistnok ganske uvæsentligt Forhold. Hos Illex

er Tragtlaasbruskens ydre Lister jævne og ligeligt udviklede oven

over de nedre Læber, hos Todarodes saa jeg Spor til en Udvik-

liug, som hos visse Ommatostrephei- og Dosidicus træder skarpt

frem; den øvre Liste paa Brusken er op mod Hovedet fortykket,

hos de store Former stærkest, medens der ved Siden af Længde-

listen paa Indersiden af Kappen fortil findes en tilsvarende For-

dybning, saa at den lille Bruskmasse, som findes paa dette Sted,

aahenbart faar en større Betydning som Modpart til denne For-

tykkelse. — Hos O. oualaniensis er det bekjendt, at Laasbruskene

voxe fast til Hæfteknappen paa Kappens Indside.

Den i Dyrets Bagende anbragte „Stødpude" er noget fur-

skellig udviklet; hos Dosidicus er den ganske rudimentær, men til

Gengæld er Hornbladet indvendig styrket ved en Hornaflejring paa

Undersiden af den bagerste Del af Skalbladet, som strækker sig

ned i Hulkoppen.

Ogsaa i Muskulaturen hersker der den skønneste Overens-

stemmelse; dog er der ogsaa her et Forhold, der fjærner lUex fra

de andre. — Som ovenfor nævnet, er Musculus depressor infundibuH

hos Todarodes betydelig svagere nedadtil end oppe ved Udspringet

fra Laasbrusken, idet Muskelvævet tillige langs den ydre (øvre) Eand

nedadtil mod Gjællen delvis erstattes af en svag Længdesene. H^^s

Ommatostrephes og Dosidicus er dette Forhold videre udviklet
;
hele

det nederste Paiii — og langt den største Strækning af Musklen
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-f: M

-H^-^-G

1. 2 3.

Mtisetvlus depressor infundihzili sini-

ster.

1—4 Ommatostrephini

(h Todarodes sagittatiis.

2. — pacificiis.

3. Ommatostrephes Bartramii,

4- — pteropiis.)

5- Illex Coindetii,

4

5.

ge; M, Muse, depr. \

ningssene; G, Gjælle.

erstattes af en tjud Sene, og Følgen lieraf viser sig paa særdeles

mange Museumsindivider af de mindre Former, der have faaet en

voldsom Død, idet dette Baand er sprængt tværs over tæt bag

Muskelvævet. — Illex har derimod denne Muskel særdeles stærkt

udviklet og lige kraftig over det hele ; derimod er den paa Grund

af de forkortede Gjæller betydelig kortere hos denne Slægt end

hos de andre.
ri

Blodomløbets Organer synes ens hos alle Ommatostrephiner

;



349

derimod viser Illex eu Afvigelse fra disse. Medens nemlijj

Gællehjærtevedli æiiget hos de andre Former er fæstet til

den ydre Sideflade af Organet, sidder det hos J^?ea:-Arterne ved

den hagre Ende. Hos denne Slægt ere Gællerne ogsaa hetydelig

kortere end hos Ommatostrephinerne, næsten tun en Trediedel af

Kappelængden j medens de hos disse ere lige saa lange som eller

længere end den halve Kappelængde, længst hos Smaaformerne.

Hvad Fordøjelseskanalen (Tab. YIII Fig. 8— 9) angaar,

da er der ogsaa her Sammenhæng mellem de tre Ommatostrephiu-

Slægter og en herfra forskellig TIvikliug ]xos Illex, Blindtarmen

bestaar som omtalt hos Todarodes af to Dele, en lille fingerfonnet,

bagudrettet Blindsæk og en større, spiralrullet Del. Hos Ormna-

tostrephes og Dosidicus findes begge Dele udviklede paa samme

Maade, idet dog den bagud rettede Forlængelse er lidt større og

Spiralrulningen noget stærkere, men hos Illex er den først omtalte

Blindsæk bleven til et enormt udviklet Organ, som selv i slap Til-

stand næsten er ligesaa langt som den egentlige Mave, medens det

opfyldt med Fødestof rager et betydeligt Stykke bag ud forbi

Mavesækken. Den spiralrullede Del er vel udviklet, men trænges

af den omtalte Blindsæk ud til Siden.

Hvorvidt de Forskjelligheder, som jeg har funden i Kæbernes

Bygning, vil have virkelig generisk Værdi, skal jeg ikke udtale mig

om, da vi hidtil mangle enhver Tudersøgelse af den Eesorption og

Genvæxt, som aabenbart finder Sted i alle Conchyolinraasserne (til

visse Tider af Aaret?).

Variationerne i iZaJuZa (Tab. VHI Fig. 13 a-h) fra Individ til

Individ ere vel betydelige, men dog synes der at være Anledning

til her at gjore et Par Bemærkninger^). Midtertanden er hos

alle OmmatostrepJi Qv trespidset, men Sidespidsernes Længde i For-

hold til den midterste Spids er meget forskellig; kortest er Midt-

spidsen hos Dosidicus, hvor Sidespidserne i den yngste Del af

') Det er forliaabentlig overfødigt at bemærke, at Tandrækkerne altid

ere tagne fra samme Sti-ækning af Badnla, - altid lige bag Om-

bøjningen af Tungemembranen.
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Radula endogsaa overgaa Midtspidsen i Størrelse, hos O. pteropus^)

og gigaSj hvortil slutter sig de andre store OmmatostrepIiGr (s. s.j,

O, megaptera VIL og O. Caroli Furt. , langt betydeligere er

den forholdsvis hos Todarodes, de sraaa Ominatostreph\x og

lUex, hos hvilken sidste Slægt Sidespidserne, i hvert Fald hos vor

evrdpæiske Art, næsten niaa kaldes rudimentære. Første Sidetand

er ligeledes forskellig; den er trespidset hos Todarodes eller

er i hvert Fald forsynet med Spor til en indre Sidetand (jT. paci-

ficus), tvespidset hos alle de andre, men den ydre Spids naar en

forskellig Udviklingsgrad i Forhold til den indre hos de forskellige

Former; temmelig svagt udviklet er den hos Illex og de smaa Omvmto'

streph'ev, hos hvilke sidste Hovedspidsen derimod er særdeles

slank og lang; vel udviklet derimod hos O. pteropns^ g^g^^^ megap-

tera (og Caroli'^) samt hos Dosidicus. En Fortykkelse af Tunge-

membranen udenfor de yderste Tænder har jeg funden hos de fleste,

jeg tyder dette som Anlægget til den lille Randtand, som findes

hos Todarodes og Todaropsis, og som ogsaa erkjendes, om end kun

svagt, som selvstændig Dannelse hos Illex Coindetii'^).

Atter i Bygningen af de kvindelige Kønsorganer faa vi

en meget væsentlig Forskel mellem Illex og Ornmatostrephiii ernQ^

Hos Illex (cfr. Steen s trup: de ommatostrephine Blæksprutters

indh. Forh. Tab. I) gaar Æggelederen hen under Gællehj ærtet, saa

at hele Æggelederen altsaa ligger synlig, naar blot Kappen aabnes;

ved Kønsmodenheden skydes det forreste Parti frem, temmelig tæt

ved Midtlinien, under Gællekarrene, idet Æggelederkirtelen svulmer

betydelig op. Hos Todarodes er der allerede gjort opmærksom paa

at Æggelederne have Plads længere til Siderne, idet Organerne

tillige ere saa skraat stillede, at Æggelederkirtelen og Udmundings-

^) Det skulde ikke forbavse mig, om den Tandrække (fig. 3 d), Girard

afbilder for O. Bartramii, i Virkeligheden tilhører en Unge af 0.

pteropiis.

2) Girard nægter Limbaltandens Tilstedeværelse hos Blex og Steno-

teuthis Cd. e. Otrimatostrephes); jeg tror, som sagt, den vil findes, om

end kun svag, hos de fleste Former,
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stedet findes ovenover, uaar Kappen aabnes, altsaa skjult af

Gællebjærtet, og at det forreste Parti af Ovidnden ved Køns-

modningen arbejder sig frem ovenover Gællekarrene (cfr. Tab.JX

Fig. 2)_. saa at den meget stærkt opsvulmede Æggelederkirtel findes

foran disse ^ lige i Vinklen mellem Gællerne og Kappen^). Hos

Ommatostrephesavtenie og Dosidicus indtager Æggelederen hos

ikke kønsmodne Hunner 'samme Plads som hos Todarodes] man

tør vel deraf slutte, at den ved Udviklingen i Brunsttiden vil gaa

samme Vej som hos denne, op over Gællekarrene, og en Under-
L

søgelse af det lille kønsmodne Individ af O, pelagicus viste da

ogsaa dette tydelig nok, uagtet Æggelederkirtelen rødnu ikke var

naaet helt frem foran Gælleroden.

De mandlige Kønsorganer ere iagttagne hos O. pterojnts,

Bartramii

i fuldt kønsmodne Individer. Som det var at vente eftei' den

Ensartethed, der præger de mandlige Generationsorganer hos de

decapode Cephalopoder, fandtes, saavidt skønnes kunde, naar Hensyn

toges til den forskjellige Udvikling , ingen Forskel mellem de to

Slægter. Forholdene hos lUex ere følgende (Tab. VIII Fig. 16):

Testis er et langt smalt, noget sammentrykt Legeme, hvis forreste

Flade ligesom Æggestokkens er udhulet for Mavens bagre Spids,

hvortil Organet er fæstet ved et hindeagtigt Krøs (ingen egentlig

Stræng som ved Todarodens Ovarium). Bagtil udgaar Porbindelses-

strængen til Skalduppen ikke fra Spidsen af Testis, men et Stykke

oppe paa Eygfladen, Ved Kønsmodningen svulmer Sædstokken op,

dens forreste Hulflade forøges og spaltes i flere Lapper, der løbe op

paa begge Sider af Maven, og som ligeledes omfatte Spiraltannen.

De udførende Kønsveje bestaa af de sædvanlige Dele, et vas de/e-

^) Her bliver saaledes daarlig Plads til AnbringoLeu af Spermatopho-

rerne; maaske er det et lignende Forhold, der bevirker, at disse hos

Todaropsis anbringes paa Mundhuden! Det eneste Sted, jeg har

truffen paa en Angivelse om diase Legemers Plads hos Ommatostre-

i?7im'ererho3Targ. Tozetti og Steenstrup (omdesamme toExem-

plarer af Todarodes sagittattis i Florents' iluseum); her angives de

imidlertid at sidde i Gællennklen.
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7

rensy veskula sevihmlis^ Prostatakirtel, vas efferens og Spermatophor-

sæk. Veskula seminalis og Prostatakirtlen ligge som sædvanligt

i en særlig Sæk, tun fæstet til denne i Ejgfladen, men denne

Sæk er gennembrudt ud til Kappeliuleu af eu Spalte,

"hvorigennem Prostatab lindsækken s øvre Ende rager

frem. Vas deferens (a) gaar fra den nedre, indre Aabning opad;

dens øvre Parti er slangebugtet og gaar pludselig over i den

udvidede kirtelagtige Del af veskula seminalis (b), som ligger med

sin Længdeaxe i Kroppens Axe (er drejet ud paa Tegningen) og

fortsættes nedadtil i det tyndere Afsnit (c), som slaar en stor Bue

op langs den hojre, mod Midtlinien vendende. Eand af Kirtelpartiet;

foran dette gaar det til venstre over i det tynde vas efferens [g)^

idet der dog sendes en lille Blindsæk {f) fremefter. Sammesteds

optagos den korte Udførselskanal fra Prostatakirtlen. Denne {d)

er lang, ormeformetj tyndere fremefter, foran Udførselskanalen

den Del (e), som forlænger sig ud i Kappeluilen gennem^ den oven-

for omtalte Spalte i Kapselvæggen. Vas efferens løber langt bag-

til, paa en Strækning fæstet til Spermatophorsækken og munder ind

i denne ved Begyndelsen af dens nedre Fjerdedel, saa at der altsaa

bagtil dannes en betydelig Blindsæk. Selve Bursa spermatophorka

(h) er bos de ikke kønsmodne Ommatostrepher et ganske kort

Legeme, der ikke rager frem foran veskula seminalis^ men bos de

kønsmodne Illexindivider naar den langt frem foran Gællekarrene,

helt hen mod Tragtens Eand, idet den skyder sig frem ovenover

disse,

Hectocotylisationen er velbekjendt hos Jllex og beskreven

for den evropæiske /. Cotndetii af Girard, for den amerikanske

/- illecehrosus af Verrill. Den har sit Sæde i venstre eller højre

Bugarm ligesom hos de andre Oigoper, Den er ligeledes iagttagen

paa samme Arm hos Todarodes sagittatus og Omm, Bartramii

samt hos Dosidkus, men aldrig beskroven for disse Former. Prof.

Steenstrup omtaler den som særdeles veludviklet hos et Individ

af O. Saiiramn i Stockholmermuseet, og da jeg nu hos vore smaa,

ganske vist daarligt conserverede. Individer af denne Art kun fandt

i
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Spor til denne Omdannelse hos ét Individ (det største), som desværre

var delvis læderet paa vedkommende Sted , medens de mindre

Hanner slet ikke frembød nogen Omdannelse, og da jeg ligeledes kun

hos det største Individ af O. oualaniensis saa noget hertil, tør jeg

antage/at Prof. Verrill har Eet i sin Paastand, at Hectocotylisa-

tionen hos visse Foimer først optræder tydeligt hos fuldvoxne Indi-

vider. Hos O. oualaniensis er T]QxåQ venstre Arm omdannet, og

Hectocotylisationen bestaar da deri, at Armen er noget kortere og

hærer færre og mindre Kopper end den højre, medens den yderste

Spids er ganske blottet for Kopper og tillige noget affladet. Den

højre Arm er paa en ganske kort Strækning kopløs, men da den

tillige her er ganske tynd, maa jeg antage, at her er Tale om en

Eegeneration af Armspidsen.

Efter disse Undersøgelser vil det saaledes være klart, at,

medens Omniatostrepbfamilien som. et Hele staar ligesaa urørt som

tidligere, saa bliver Grupperingen af Slægterne en ganske anden

end den, Verrill ogGirard søge at hævde, og netop den, Steen-

striip har opstillet i „de ommatostrephagtige Blæksprutters indbyrdes

Forhold", idet talrige saavel ydre som indre Karakterer endog støtte

deu Opfattelse, sidstnævnte Forsker har fremsat om Slægternes indbyrdes

fjærnere og nærmere Frændskab. Naar der saaledes i den omtalte

Afhandlin- — S. 82 — staar: „Fjærnest fra det typiske Indhold

af d'Orbignys Ommatostreph-Slægt" stille de Former sig, som

sammenfattes under Slægtsnavnet: Hhx, saa falder dette jo netop

sammen med mit Hovedresultat, Spaltningen af Ommatostrephfamilien

i de to Grupper: Jllicinæ og Ommatostrephinæ (restr.).

Der findes kun én Unøjagtighed i Steenstrups Familie-
r

karakterer, og Rettelsen af denne medfører netop en endnu stærkere

Udspaltning af Slægten lUex, end den S t e e n s t r u p har pointeret.

Jeg sigter her til min Iagttagelse angaaende Vandrummene om

Mundæblet, i hvis Bygning Hhx staar ganske isoleret; den femte

Videusk. Meddel, fra den naturh. Forening. 1890. 23
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af (le 6 Fælleskarakterer for alle Ommotostrepher, som ere optalte

i det ofte citerede Arbejde, gælder altsaa ikke mere om dem alle,

men kun om Ommatostrephes^ Dosidieus og Todarodes. De andre

fem Fælleskarakterer blive derimod staaende. Igennem de fire

Slægter indenfor den engere Ommatostrephfamilie gaar

der altsaa („De ommatostr. Blæksprutter" pag. 18):

1. samme Fællesudseende eller Fællespræg i Hovedets og

Kroppens Uddannelse, Finnernes Form og Stilling og i den særdeles

stærke og kraftige Muskulatur,

2. samme strænge Fællestyp i den stilet- eller pilformede

Eygskal eller Gladius. og dennes Uddannelse til en hul Kop i den

bageste Ende,

3. samme Uddannelse af Tragtens fire Muskeltømmer, medens
I

Tragten selv kan optages i et mere eller mindre djbt Tragtleje

eller Tragtgrube, og denne sidste efter Slægter og Arter have færre

eller flere Lister, eller mangle disse,

4. samme Uddannelse af det j^-formede Ophægtningsapparat,

hvormed Dyret saa kraftigt forener Kappevæggene og Tragtens

Sidefløje,
4

5^). samme almindelige Uddannelse af Hornringene i Armenes

Sugekopper, idet disse have deres høje Side paa den ydre Flade

regelmæssig hvælvede uden her at frembyde nogensomhelst For-

tykkelse eller Yalkdannelse (men med svage, lodretgaaende Furer),

medens den lave Side derimod bærer en fremstaaende, paa Indersiden

udhulet Valk.

Derimod adskiller Illex sig fra de andre Slægter

ved følgende Forhold:

1. Tentaklerne bære i Spidsen hos Illex otte Eækker Smaa-

kopper, hos Ommotostrephm erue derimod kun fire Eækker.

2. Mundhudens Muskeltømmer sammenholdes hos Illex kun

^) Denne sidste Karakter har jeg givet en noget audeu Form end

Prof Steenstrup.
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indenfor Bugarmene, hos Ommatostrepkin'Qxnid findes Bindeliud tillige

paa hver Side mellem andet og tredie Årmpars Tommer.

3. De fire .4'>ori buccales''^ hos OmmatostrephinQYUQ føre ind

til ét ringformet Hulrum hag Mnskeltømmer og Bindehud, hvorimod

dette Vandrum hos Illex er delt i fem Kamre ved Memhraner, der

udspringe fra Bagsiden af de fem øverste Muskeltømmer; det nederste

af disse Kamre er større end de andre og forsynet med to Side-

aabninger indenfor Tentaklerne, medens den midterste Del er dækket

af Forhindelsesmembranen mellem Bugarmstømmerne.

4. Gællehjærtets Vedhæng sidder hos Illex bagpaa Gælle-

hjærtetj hos Ormnatostrephin'eme midt paa dettes ydre Eaud.

5. Blindsækken paa Spiraltarraen har naaet en forbavsende

Udvikling hos Illex, er ganske kort hos OmmatostrepJiin'^xxiQ.

6. Oviducterne ligge hos Illex under Gællehjærtet; ved Køns-

modniugen voxe de frem tæt ved Midtlinien, ventralt for Gælle-

rødderne; hos Ommatosfrephhi'eniQ er disse Organers Plads oven-

over og bag Gællehjærterne, idet de ved Kønsmodningen voxe frem

d o r s a 1 1 for Gællerødderue og munde foran disse helt oppe i

Gællevinklen.

7. Hornringenes Væbning er vidt forskjellig hos 7/fea^ paa den

fue Side, OmrhatostrephmeYm paa den anden, saavel hvad Arm-

kopperne som Tentakelkopperne angaar.

8. Musculus depressor infundihiU er hos Illex lige solid og

muskuløs for oven som for neden, hvorimod det nedre Parti hos

Ommatoi^t7^ephm eruQ er mer eller mindre erstattet af Senebaand,

9. Gællernes Længde er kun Va til Vs af Kappelængden hos

lUex. 1/2 eller mere af samme hos Ommatostj^ephin erne.

10. Tragtgruben er ganske glat lios Illex, mer eller mindre

foldet og listet hos Oiumotostrephin'eriK.

23*
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Recapitulatio.

Familia „Ommatostrephidæ,, (s. s.) in duas subfamilias divi-

denda est.

Characteres seciuentes separant

Ommatostrephinos ab Illicinis.

1. Quatuor series cupularum

in apice tcntaGulorum adsunt.

2. Inter frena musculosa mem-

1. Octo series cupularum in

apice tentaculornm adsunt.

conjunctiva2, 31embrana

branæ oris membrana conjunctiva modo inter dua frena inferioria

adest
j interrupta modo intra adest.

prima brachia et tentaculos,

3. Quatuor pori buccales in 3. Nulla cavitas annuliformis

nnam cavitatem annuliformem sed quinque foveæ^ membrauis

inferunt. separatæ, inter et pone frena

musculosa adsunt; inferior earum

major qnam ceteræ est, et duos

poros laterales infra tentaculos,

media parte membrana conjunc-

tiva brachiorum inferiorum tecta,

håbet.

4. Appendix cordis branchi-

alis in apice posteriori hujus est.

Appendix maxima , sac-

culiformis^ in coeco; ad apicera po-

steriorem ventriculi extendeus,

est.

6. Oviducti sub venis bran-

4. Appendix cordis branchialis

in latere exteriori hnjus est.

5, Appendix minima, digiti-

formisj in coeco est

5.

6. Oviducti apud immaturas

feminas supra cor branchiale, chialibus extenduntur et apud fe-

pone radices branchiarum siti minas gravidas longo spatio ante

sunt; apud gravidas ante radices eas exitum habent.
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braiicliiarum, supra venas brau-

chiales protrudeutes, terminantur.

7. Annuli niagni teutaculorura

dentes toto margine

,

mvicem

7. Annuli magni teutaculorum

aut læves sunt, aut dentes latos

truncatos habentmajores (acutos) et liumiliores

(aut acutos aut rotundatos)

habent.

8. Musculus depressor infun-

dibuli in inferiori parte debilior, fundibuli ubique validus et ro-

pi'O parte membrana suppletus,

est.

8. Musculus depressor in-

bustus est.

9. Longitudo branchiarum 9. Longitudo

ri/.major (V 2—^/5 longitudinis pallii)

quam in lUicinis est.

mmor (V;

branchiarum

k longitudinis

pallii) quam in Ommatostrephinis
w

est.

P. S, Efter at Afhandlingen var trykt, fik Museet tilsendt

fra Dr. Girard tre hunlige Individer af Todaropsis Véranyi Gir.,

og jeg er saaledes nu i Stand til i et Postscriptum at kunne tilføje

et interessant Supplement. Den af Dr. Girard givne Beskrivelse

havde nærmest bibragt mig den Opfattelse, at den nje Slægt stod

Todnrodes og altsaa Ommatostrepbinerne nærmest. Ved Undersø-

gelsen af de tre Individer, som naturligvis desværre ikke kunde

a'øres saa indgribende som ønskeligt, viste det sig imidlertid, at

Slægten paa en ejendommelig Maade staar som Bindeled mellem

laine to Grupper. I Habitus er den enlllex', den har tillige samme

afvigende (maaske endnu lidt mere afvigende) Bygning af Mundhuds-

Pavtiet som denne Slægt, Gællerne ere korte og Tragtens Tilbage-

trækningsmuskler lige svære for neden som for oven, Tragtgruben

^^ glat, og Åppendix er fæstet til Spidsen af Gællebjærtet

Karakterer, der føre Slægten hen mod Illex, men skjønt Tentak-

'ue i Bygning ellers liene dem hos Illex, er der kun fire Rækker

alt

lei
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Kopper paa KøUespidseu ; Kopudstyr og Ringvæbningj navnlig paa

Tentaklerne, ere ejendommelige, og endelig i én Karakter afviger

Slægten aldeles fra Illex og nærmer sig til Ommatostrepliinerue

:

Æggelederne skyde sig nemlig frem ovenover Gællekarrene, ilaven

at være Oramatostrephinernes. Hectocotylisationensynes ligeledes

hos Hannen angriber begge Bugaimene, og Sperniatophorerne an-

bringes lios Hunnen ikke i G-ællevinklen. men paa Yderlæben.

Det synes saaledes, som om de to Grupper ikke ere saa vidt

ogadskilte, som jeg bar antaget, men at „Ommatostrephinerne"

„Illicinerne" sammenbindes af den mærkelige nye Slægt l'odaropsls.

i
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Tavleforklaring,

Tab. VIII.

Fig. 1—8 og 10—15 Todarodes sayittatus; Tig.Q og 16 IHex Coindein.

Fig. 1. Laasbruske; a. fra Kappens Indersido; h. fra Tragten.

2. Xakkebrusk; a. fra Kygsiden; h. fra Bngsiden.

\

3 Diapliragmabrusk.

4 Skalkapslens forreste Bruskskede: a. fra Rygsiden; h, fra Bug-

siden.

5. Finnebrusk; a. fra Siden; h. fra Bugsidon.

6. Hovedbrusk; a. forfra; h. fra Bugsiden.

7. Armbrusken med Øjedækbruskene; Armenes Tilhæftning antydet

8. Mave og Spiraltarm : a. fra Bugsiden; h. fra Kygsiden. (a. Genital-

"aarerne, (S. Bindevævsstræng; y. Blindsækken paa Spiraltarmeu.

9. Mave og Spiraltarm -df lUex Coindetii; a. fra Bugsiden; &. fra

Rygsiden.

10. Nidaraentalkirtel; a. opskaaren paa langs i Ryggens Midtlinie; &.

Gjennemsnit ved Forenden; c. Gjennemsnit paa Midten.

11. Æggeleder; a. bugtet Del; h, rørformet Del; c. Kirtelparti.

12. Anallapper.

13. Tandrækker; a. lUex Coindetii; b. Todarodes sagittatus; e.

Todarades pacificus; d. Ommafostrephes onalaniensis ; e. Omm.

Bartramii; f.
Dosidicus Eschrichtii; g. Omm. gigas; h. Omm.

])teropus,

14. Tanddaunelser paa „Ganepladerne".

15. Otolitb.

— 16. Mandlige udførende Organer hos IlJex Coindetii; a. vas defereus

b^c—f. vesieula seminalis; d. ProstataMrtel; e. dennes fremad-

rettede, ud i Kappehulen ragende Del; ^. vas efferens; h. bursa

spermatopborica.

Tab. IX.

Fig 1. a—b. storste Tentakclkopriug; c-d. største Armkopring.
'

2. Kønsmodent hunligt Individ af Todarodes sagittatus, anbnet i

Bugens Midtlinie.

a Tragtgrubeus Lomme b. Tragtens ydre Muskeltømme; c.

Tragttmige; Æ-e. Laasbruskene; f.
muse. depr. infund; Br. Gælle

od Oviductens slangebugtede, af modne Æg stærkt udspilede

nederste Parti; 5?. o. Æggelederkirtelen : gin. glandulæ nidamen-

tales- a. c. h. append. cord. brauch.; ap, aorta postenor; ov.

ovarium, h. nederste Sansekøl, i Hjornet af hvilken Lngtegruben

findes.
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Efter Fototjrafi af Wurmivg.
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